
Grundejerforeningen Kantorparkens ga rdhavehuse 

Generalforsamling tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30, sognegården. 
 

12 af Kantorparkens Gårdhavehuse var repræsenteret 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Keld Bache blev enstemmigt valt til dirigent, og kunne konstatere, at der var indkaldt rettidigt. 

2. Formandens beretning 

Jan kunne berette om følgende: 

Der var afholdt en lille vejfest i nr. 1. 

Der har været opsat container i august 2010. 

Bent orienterede fra Fællesudvalget om, at der arbejdes på at etablere en legeplads i fællesskab 

med Kantorvænget, hvilket var en lang og træg proces, idet Vænget ikke er særlig interesseret. 

3. Aflevering af regnskab 

Preben gennemgik regnskabet, som blev godkendt 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Preben gennemgik budgettet, som blev godkendt. Kontingentet blev igen fastsat til kr. 2000 pr. år. 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  På valg:  

a. Jan Eriksen (genopstiller) 

b. Bent Fisker Kristensen (genopstiller) 
Både Jan og Bent blev genvalgt med akklamation 

7. Valg af 2 revisorer.  På valg: 

a. Keld Bache og Jan Osterhammel 

Keld og Jan blev genvalgt med akklamation 

 



8. Eventuelt 

 Keld redegjorde for, at han havde sendt en klage til Århus Kommune m.h.t. skiltning 

og flagning hos VIA University College. Klagen fik opbakning af de fremmødte. 

 Hans Mærkedal forespurgte m.h.t. postkasser. Der henvises til regulativet hos Post 

Danmark og på Internettet, samt i dagspressen. 

 Den manglende beplantning mod Skejbyvej blev diskuteret. Man enedes om, at 

Bent kontakter vores gartner for en pris, som sammen med det til lejligheden 

genoplivede planteudvalg finder ud, hvad der skal plantes. Udvalget består af Ruth, 

Rita og Hans Mærkedal. 

 Man enedes om, at der ikke skulle opsættes container. 

 Sommerfesten blev fastsat til den 20. august. Hus nr. 35 vil gerne lægge carport til, 

men der skal være frivillige til at hjælpe med at deltage i det praktiske arbejde. 

Henvendelse kan ske til undertegnede, når den tid kommer. 

 

Referent: Connie Hjortshøj 

15. marts 2011 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00 med ost, pølse, rødvin, øl, vand, kaffe og småkager. 

 


