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Referat fra den 

Ordinære Generalforsamling 

28. April 2011. 

 

 

Formanden bød velkommen til 47 deltagere heraf 44 stemmeberettigede incl. 1 fuldmagt. 

 

1.VALG AF DIRIGENT.  

Advokat Hviid blev foreslået af bestyrelsen og valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen 

var lovlig indkaldt med en dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 

2. FORMANDENS BERETNING. 

Dirigenten overgav ordet til formanden, der gennemgik en fyldig beretning vedr. arealer og 

antenneforening og meddelte, at det var hans sidste beretning efter 34 år. Han takkede sluttelig 

bestyrelsen for godt samarbejde, de fremmødte og dirigenten for at han ville påtage sig arbejdet. 

 

Spørgsmål til beretningen. Hvad bliver støjvolden beplantet med?  

Svar: Græs. 

 

Egernvænget 2: oplyste at der også er plantet nogle træer.  

Hjortevænget 118: havde spørgsmål vedr. 4m bælterne.  

Svar: Det er kommunen der er påtaleberettiget. 

 

Derefter blev beretningen taget til efterretning. 

 

3. REGNSKAB  

Kassereren forelagde det reviderede regnskab ved hjælp af overhead. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. FORSLAG FRA BESTYRELSEN.  

Intet. 
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5. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE.  

Forslag 1.  

Foreningen skal støtte drift og vedligehold af badebroen ved Teglværksskoven. Støtten udgør 

50% af de dokumenterede driftsudgifter, dog maks. årligt kr. 5000.  

Dirigenten afviste at forslaget kunne behandles, da det lå uden for foreningens område ifølge 

vedtægterne. Lignende forslag er tidligere blevet afvist på generalforsamlinger.  

Forslagsstilleren mente det skulle med og behandles, da man også havde givet tilskud til 

støjvold. Der var positive og negative kommentarer fra flere medlemmer og forslagsstilleren 

krævede igen, at forslaget kom til afstemning.  

Dirigenten kunne ikke gå ind på dette, grundet vedtægterne og stillede sit mandat til rådighed 

for valg af ny dirigent. Dette skete ikke og forslagsstilleren bad herefter om, at det blev ført til 

protokols, at han blev frataget muligheden for at stille forslaget. Et medlem oplyste, at Nyborg 

Kommune tidligere havde frarådet foreningen, at involvere sig i badebroprojektet, da det lå 

uden for foreningens område og da foreningen ved uheld på badebroen kunne blive gjort 

juridisk og økonomisk ansvarlig. 

 

Forslag 2a.  

Ved tilstopning af drænrør er det praktisk umuligt for den enkelte at finde det aktuelle sted. Det 

foreslås at bestyrelsen håndterer sådanne sager med bestil-ling af entreprenør og lignende. 

Bestyrelsen skal sikre hvor problemet er, så regningen kan videresendes til den enkelte 

grundejer. 

 

Forslag 2b.  

Alternativt til, at den enkelte grundejer skal betale eventuelle oprensninger af rør, kan en anden 

mulighed også være, at det er foreningen, som afholder disse udgifter, da det jo er til vor fælles 

bedste, at der ikke står opstuvet vand på en stor procentdel af vores grønne områder. 

 

Disse forslag ønskes behandlet enkeltvis, da de ikke umiddelbart har nogen sammenhæng. 

 

Formanden gennemgik grundigt forslagene og historien bag. Bestyrelsen har ingen 

bemyndigelse til, at gå ind i medlemmernes haver hverken oven på jorden eller at grave i jorden 

for at komme ned til et dræn. Tidligere havde der været tvivl, om hvor en tilstopning var og vi 

havde undersøgt og betalt de to gange, hvor der var tvivl om, hvor tilstopningen opstod. Nu 

var vi klar over, at tilstopningen skete ved den samme grundejer, på trods af flere henvendelser 

og derfor vil vi ikke betale fremover. Der var kommentarer fra forslagsstilleren vedr. de 
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forskellige forslag. Herefter blev der foretaget afstemning. Der blev talt 9 stemmer for forslagene 

og 12 imod.  

Forslaget ikke vedtaget. 

 

Grævlingevænget 180: Ved tilstopning af dræn, hvem skal vi så henvende os til?  

Svar: Kommunen. 

 

Forslag 3  

Forslag om at kontingentet opkræves gennem PBS.  

Svar: Kasseren og formanden fortalte, at det ville koste ca. kr. 15.000 pr. år, plus at det ville give 

problemer ved manglende flyttemeldinger m.m. Homebanking blev foreslået.  

Forslaget blev frafaldet. 

 

 

6. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG GODKENDELSE AF BUDGET FOR 2012 

Kassereren gennemgik budgettet først for arealerne og derefter for antennen.  

Ingen stigning i grundkontingenterne.  

Men pakkepriserne for 2012 stiger bl.a. på grundet licens til TV2.  

Hjortevænget 118: spurgte til grundkontingenterne.  

Svar: kr. 600 for arealer og kr. 520 for antennen, altså uændret. Hertil betaling for 

programpakkerne.  

Forslaget godkendt. 

 

 

7. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN.  

N.J. Hoffmann og Flemming Hansen genopstillede ikke.  

Bestyrelsen foreslog genvalg af Helmer Hansen og nyvalg af Torben Hyllegaard og Jack Nielsen.  

Dirigenten spurgte om andre havde forslag til bestyrelsen eller selv ønskede at stille op.  

Det var der ikke. De nye fortalte lidt om sig selv og deres begrundelse for at stille op. Herefter 

blev de valgt. 

 

8. VALG AF 2 SUPPLEANTER.  

Flemming Hansen og Tina Mortensen blev foreslået og valgt. 
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9. VALG AF REGISTERET/STATSAUTORISERET REVISOR.  

KPMG blev foreslået og genvalgt. 

 

10. EVENTUELT.  

Et medlem fortalte om friskolen – den korte version - at der ikke blev nogen friskole. Den lange 

version og historien bag, og indtil nu, blev opridset.  

Konklusion – ingen friskole under dette byråd.  

Rådvænget 136: fortalte kort om indsamlingen til skolen – de mødte stor støtte og sympati og 

han ønskede en skole i området igen enten en friskole eller kommunal. 

 

Hjortevænget 150: Om grusning i vinter af stier og ujævne cykelstier. Bestyrelsen lovede 

bedring. 

 

Egernvænget 2: omtalte dårligt arbejde og planlægning ved fjernvarmearbejdet i de 2 første 

vænger. Hvad skulle man gøre?  

Svar: Klag til NFS, hjælper det ikke så bed om vejsyn hos kommunen, hjælper det heller ikke så 

skal der klages til vejdirektoratet. 

 

Slutteligt gennemgik formanden på overhead de nye hurtigere internet-hastigheder fra Canal 

Digital. 

 

Sekretæren Svend tog kort ordet for at takke formanden for hans store og ihærdige arbejde for 

foreningen igennem de mange år, et arbejde som ikke havde været muligt uden hustruens 

opbakning. Herefter gav hele salen dem et højlydt, anerkende bifald. 

 

Herefter sluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

Svend Hansen. 

 

 


