
Grundejerforeningen Kantorparkens ga rdhavehuse 

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 24. marts 2010 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 2 bestyrelsesmedlemmer.  

På valg:  Ane Bonderup(genopstiller ikke ) 
           Preben Mønster(genopstiller) 

7. Valg af 2 revisorer 
Keld Bache og  
Jan Osterhammel(genopstiller) 

8. Eventuelt 

 

Ad 1 

Lars Ovesen  valgt som dirigent 

Ad 2 

Der er foretaget busk rydning ved Skejbyvej. 

Der blev afholdt vejfest i nr. 17 

Spørgsmål til bestyrelsen: 

Vil udgift til snerydning blive større efter en vinter med megen rydning?  Svar: Der er sat fast pris på 
snerydning som en del af udgiften til fælles rådet. 

Grafitti på støj muren:  

Det er grundet økonomi ikke muligt at fjerne det eksisterende, men ny graffiti vil blive 
politianmeldt. Man vil søge at plante hurtigt voksende planter, således at det bliver vanskeligere at 
lave graffiti kunst på muren.  

Endelig opfordres grundejerne til at binde de nuværende planter op.  

Beretningen blev godkendt. 

Ad 3 

Regnskabet blev godkendt 

Ad 4 

Kontingentet foreslås bibeholdt på 2000 kr. Den øgede udgift til fællesudgifter skyldes et efterslæb 
fra 2008 og 2009. Budgettet godkendt. 

Ad 5 

Ingen indkomne forslag 



Ad 6 

Preben Mønster genvælges. Conni Hjortshøj vælges til bestyrelsen 

Ad 7 

Keld Bache og Jan Osterhammel genvalgt som revisorer 

Ad 8 

Fortovet er ujævnt, måske ”hjulpet” af at traktoren, i forbindelse med snerydning, enkelte gange 
har kørt på fortovet. Der er endnu ikke behov for renovering. 

Man opfordres til at fjerne vildskud, som dukker op efter buskrydning. Ligeledes opfordres beboere, 
der har store træer til enten at fælde træerne eller holde dem nede så de ikke skygger i nabo 
haven.  

Hegnsudvalget køber hurtigt voksende planter til at dække støjmuren. 

Der foreslås at grundejerforeningens kælderlokale i blokken anvendes til andet end opbevaring, 
eks. vis bordtennis, men man ønsker at bibeholde rummet som opbevaringsrum – og der er plads til 
meget mere. Formanden har nøglen.   

Vejfesten holdes i år d. 21. August hos Lars og Rita.  

Derudover drøftedes mulighed for en fælles tur til Wilhelmsborg spillene  

Der opsættes container samme weekend som der afholdes vejfest – dvs. fra d. 20. - 23. August. 

Dirigenten afslutter generalforsamlingen kl. 20.20 24. marts 2010  

 

Betyrelsen: 

Formand Jan Eriksen, nr. 13 

Kasserer Preben Mønster, nr. 27 

FU medlem Bent  Kristensen ,nr. 15 

Sekretær Conni Hjortshøj, nr. 35 


