
Grundejerforeningen Kantorparkens Gårdhavehuse 

Referat fra generalforsamling  tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.30, 

sognegården. 
 

Med følgende   

Dagsorden: 

1. Valg af  dirigent 
Carl Otto, nr. 39, blev valgt til dirigent 

2. Formandens beretning 
Formandens beretning blev aflagt af Jan i nr. 13 og han kunne berette om følgende: 

Der var afholdt sommerfest 

Grundejerforeningen havde givet grundejerne mulighed for at indkøbe fælles postkasser 

Redegørelse om lokalet i kælderen i blok 1, som Grundejerforeningen Kantorparkens Gårdhavehuse ejer, 
men som Blok 1 mente at have krav på – det har de ikke, jf. tinglysning af lokalet 

Og endelig at der var indkøbt planter langs vejen mod Skejbyvej. 

 

Beretningen blev godkendt 

3. Aflevering af regnskab 
 

Preben, nr. 27 aflagde regnskab og regnskabet blev godkendt 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
 

Preben, nr. 27 redegjorde for budgettet og herunder uændret kontingent på kr. 1000. Budgettet godkendt. 

”Støjhegnsregnskabet” blev gennemgået. Fremover opkræves det dobbelte i kontingent, til f.eks. skader på 
hegnet. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 
Der var indkommet følgende forslag: 

Forslag omkring ”vejfesten” fra Anette i nr. 15 -  forslaget i sin helhed indsat i protokollen separat 

Festudvalg nedsat med Rikke, nr. 29, Mary, nr. 7, Anette, nr. 15. 

Det blev besluttet, at der bevilges et rammebeløb på kr. 10.000, og at mindst 12 huse skal deltage. 

Hvis der er under 12 huse, der tilslutter sig vejfesten, må/kan festudvalget i stedet anvende kr. 500 pr. hus. 



 

Forslag fra Preben i nr. 27 om SF-sten ved postkasserne ved ”baghusene” – forslaget i sin helhed indsat i 
protokollen separat. 

Pris kr. 16.812. 

Der blev holdt afstemning, 7 huse for, 7 huse imod og 2 undlod at stemme. 

Forslaget blev ikke vedtaget 

 

Forslag omkring legeplads på fællesarealet. – forslaget i sin helhed indsat i protokollen separat. 

Det blev besluttet at Gårdhavehusene stemmer for forslaget i Fællesudvalget. 

For stemte 10 huse, 1 hus stemte imod. 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  På valg:  

a. Connie Hjortshøj (genopstiller) 

b. Preben Mønster (genopstiller) 
Connie, nr. 35 og Preben, nr. 27 genvalgt 

 
7. Valg af 2 revisorer.  På  valg:  

a. Keld Bache og Jan Osterhammel 

Genvalg af Keld, nr. 7 og Jan, nr. 25 

 

8. Eventuelt 
 

Formanden orienterede omkring evt. reparation eller nyt slidlag på vores vej. 

Jan i nr. 23 undersøger vejen og melder tilbage til formanden – Jan i nr. 13. 

Der kan i tilslutning hertil evt. indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. 

Preben, nr. 27 foreslog (uden at der kunne stemmes under evt.), at Forhusene skulle kunne benytte og 
vedligeholde arealet mellem husene og Skejbyvej – det var der ikke stemning for 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter der var ost og rødvin. 

 

Referent 

Connie, nr. 35 

11. marts 2012.03.11 

 



 



Forslag angående vejfest 
Forslag stillet af Anette Fisker nr. 15 til beslutning ved Kantorparkens generalforsamling 2012: 

 

Vejfest 

Der afsættes et beløb: 10.000 kr. til afholdelse af vejfest 2012, som også er Kantorparkens 40 års jubilæum. 

For beløbet afholdes en begivenhed som arrangeres af, et på generalforsamlingen nedsat, festudvalg. 

Såfremt der er tilslutning og deltagelse fra 1/3 af Kantorparkens husstande til begivenheden, må der bruges 

10.000 kr. til denne, hvis tilslutningen er mindre end 1/3 husstande forslår jeg 500 kr. pr. deltagende 

husstand.  

Forslag til vejfestens dato, ikke 3. weekend i august, den er hårdt optaget!!!   

 

Anette Fisker 

 

 

 


