
Grundejerforeningen Kantorparkens gårdhavehuse 

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.30, 

sognegården. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflevering af regnskab 
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
5. Fremlægning af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.   
7. Eventuelt 

 

Ad 1: Valg af dirigent. 

Keld (nr. 7) blev valgt som dirigent. 
Keld konstaterede at der var lovligt indkaldt til generalforsamlingen 

ad 2: Formanden  

Beretter kort om årets gang.  
Sommerfesten var rigtig god med stor tilslutning. Kombinationen med container på samme dag som festen 
var god. 

ad 3: Regnskabet 

Preben (kassereren) gennemgik regnskabet, og havde en kommentar til sommerfesten, da denne overskred 
budgettet. Han kommenterede at det burde være muligt at holde det nede på det budgetterede. 
Preben bad Bent i nr. 15 om regnskab for hegnet.  
Ruth i nr. 45 spurgte hvad posten ”gaver” dækkede over. 
Svaret var at det var vin til bestyrelsen til jul + gaver til afgåede bestyrelsesmedlemmer 
Regnskabet blev godkendt. 

ad 4: Budget/kontingent 

Der skal stadig opkræves 100 kr. ekstra om året for de huse der vender ud mod Skejbyvej. 
Budgettet blev ændret så der blev lidt flere penge til sommerfesten. 
Udgifterne til fællesudvalget falder muligvis, men det er ikke helt afgjort endnu.  
Kontingentet forbliver uændret 2.000 om året. 
Sean i nr. 9 spurgte hvor stor egenkapitalen burde være og hvad de egentlig skulle bruges til. 
Svaret var at vi skulle have penge til at dække udgifter til bl.a. vejen. 

ad 5. Indkomne forslag 

1. Opsætning af mursten 

Der blev diskuteret en del, især om det ville være pænt med forskelligartede facader/farver. Der 

var rimelig bred enighed at det ikke var den store farveændring da murstenene jo var en farve 

på facaden i forvejen. 

Forslaget blev godkendt med 28 stemmer for og 4 imod (hvert hus har 2 stemmer), men skal 

også godkendes af fællesudvalget og kommunen. Hvis der er nogle der har speciel interesse i 

fremdriften kan de bede Jan i nr. 13 om at holde dem orienteret.  

2. Forbud mod muskelhunde 



Forslaget blev drøftet, og der var bred enighed om at kamphunde/muskelhunde ikke var 

ønskelige på vejen (alle stemte for). Lars i nr. 1 havde et regelforslag med til vedtægterne som 

bliver indarbejdet og omdelt sammen med dette referat.  

3. Rydning af buske mod Skejbyvej 

Det blev præciseret at alle rækker undtagen den inderste skulle fældes. 

Diskussionen gik lystigt, og der blev fremlagt forslag om at vi alle skulle give en hånd med, men 

der var ikke den store tilslutning til det. 

Da det jo er et fællesareal, blev det derfor besluttet at bestyrelsen skulle indsamle tilbud og få 

arbejdet udført. Hvis der er nogle der kender en billig gartner, må I gerne sige til.  

 

ad 6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.   

1. Bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden (Jan i nr. 13) blev genvalgt 

Ove i nr. 23 fratrådte som bestyrelsesmedlem 

Bent i nr. 15 blev valgt ind i stedet for. 

2. Revisorer. 

Revisorer Jan (i nr. 25) og Keld (i nr. 7) blev genvalgt 

 

ad 7. Eventuelt 

Der blev sagt ja til sommerfest den 22/8 og festen afholdes igen hos Anders og Conni i nr. 35. 

Containeren opstilles samme week-end. Ove i nr. 23 og Jan i nr. 25 står for grillen og Lars i nr. 1 står 

for slikposer til den yngre del af vejens befolkning. Ruth i nr. 45 er med i festudvalget 

  


