
Grundejerforeningen Kantorparkens ga rdhavehuse 

Generalforsamling tirsdag den 5. marts 2013 kl. 19.30, sognegården. 
 

16 af Kantorparkens Gårdhavehuse var repræsenteret og 4 fuldmagter medbragt. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

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

2. Formandens beretning 

Formandens beretning: 

a. Fin jubilæumsfest med mange deltagere – tak for indsatsen for at få en hyggelig dag og 

aften stablet på benene. 

b. Affaldsplads/grenplads ved blok 1 er nedlagt. Fællesudvalget leder efter alternative 

løsninger. 

c. Beretning godkendt. 

3. Aflevering af regnskab 

Kassererens regnskab: 

1. Jubilæumsfest dyrere end budgetteret, men dog billigere end aftalt på sidste generalforsamling. 

2. Udgifterne til havearbejde i fællesudvalget blev dyrere end budgetteret. 

3. Udgifterne til legepladsen var ikke medregnet i budget. 

4. Støjhegnets regnskab balancerer fint. 

5. Regnskabet blev godkendt. 

6. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Gennemgang af næste års budget: 

 Et par riste på vejen er sunket. Derudover er det niveauforskel omkring riste og hul i asfalt. 

Kommunen regner med at reperation koster ca. 10.000 kroner. 

 Reperation af selve vejen anslås at kunne vente 5-10 år. Her påregnes en omkostning på ca. 

135.000 kroner, hvilket vil medføre stigning af kontingent de kommende år. Der skal lige 

indhentes et tilbud/mening  mere, inden vi kan komme med et forslag til hvor meget 

kontingentet skal stige med. 

Kantstenene skal hæves i den ene ende af vejen. Disse ligger flere centimeter under niveau. Her 

påregnes en omkostning på ca. 25.000 kroner. 

Det blev aftalt at rette henvendelse til vores gartner om ikke at køre med de store sneplove på vores 

fortov, da flere på vejen har observeret at de store sneplove er blevet anvendt til snerydning på vores 

fortov. Der er en formodning om at dette er årsagen til, at kantstenene er blevet presset flere 

centimeter under nivau. 



 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Preben fra nr. 27 gennemgik budgettet, som blev godkendt. Kontingentet fortsætter uændret. 

5. Indkomne forslag 

Gennemgang af indkomne forslag: 

Forslag fra nr. 7 ang. ændring af vedtægt §3 1.afsnit gående på at grundejerforeningens formål er 

gennem sociale arrangementer at skabe sammenhold for medlemmerne. 

Forslaget om vedtægtsændring er opstået i forbindelse med en diskussion om hvorvidt at 

grundejerforeningen økonomisk skal støtte diverse fester og sociale arrangementer der holdes på 

vejen. Bestyrelsen gav udtryk for at en sådan vedtægtsændring ikke er lovlig, hvilket flere af de 

fremmødte bekræftede. Bestyrelsen gav for udtryk at man ved en sådan vedtægtsændring kunne 

kræve at bestyrelsen skulle hæfte for det anvendte beløb, hvis et medlem klagede over anvendelsen af 

foreningens penge. 

Forslaget blev trukket. 

Generelt var der dog en stemning for at arrangere vejfester, men disse får ingen økonomisk støtte fra 

foreningen. 

Forslag fra nr. 15 vedr. Indkøb af telt og 2 stk. varmeovne blev trukket jvnf. diskussionen om hvorvidt 

det er lovligt at foreningen skal financiere fester. 

Forslag fra nr. 39 vedr. beskæring af bøgehækkene ved parcellerne ud mod 11 meter og 5 meter brede 

veje skal foretages af en professionel gartner og betales af foreningen. Disse hække er plantet i skel og 

kan derfor ikke betrages som fællesareal, og grundejer skal derfor selv sørge for klipning og beskæring. 

Forslaget blev nedstemt. 

Græsarealerne ud for samme paraceller er derimod fællesareal, og det opfordres til at de fire huse 

omkring disse græsarealer går i samarbejde omkring en turnusordning omkring klipning af disse. 

Forslag fra nr. 29 vedr. adgang til fællesrum i blok 1. Der blev foreslået at alle husstande der ønsker det 

kan få lavet en nøgle til dette rum.  

Forslaget blev vedtaget. Man låner nøgle hos formanden i nr. 13 og sørger selv for at få lavet en kopi 

inden nøglen leveres tilbage til formanden. 

Forslag fra nr. 29 om indkøb af fælles klapstole. Forslaget blev trukket jvnf. diskussionen om hvorvidt 

det er lovligt at foreningen skal financiere fester. 

Forslag fra nr. 29 angående indkøb af fælles kompostkværn. Der var megen snak om at denne 

kompostkværn skulle være en temmelig stor og kostbar kvalitet, og at det ikke var lige let at anvende 

en sådan. Bl.a kunne flere fremmødte fortælle at man ikke kan anvende våde grene i de mindre 

kompostkværne.  

Forslaget blev nedstemt. 



Forslag fra nr. 29 vedr. ændring af stibom ind mod Kantorvænget. Der blev snakket om flere løsninger, 

således at den funktion med at holde gennemgående trafik med knallerter væk stadig var der. Der blev 

snakket om den modificering og ikke en fjernelse af bommen. 

Forslaget blev vedtaget. Gode ideer modtages med kyshånd. Send en mail til 

kantorparken8240@gmail.com eller henvend jer til et af bestyrelsesmedlemmerne. 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  På valg:  

a. Jan Eriksen (genopstiller helst ikke) 

b. Bent Fisker Kristensen (genopstiller helst ikke) 

Bent nr. 15 foreslog Jan i nr. 23 til at opstille i stedet for ham og deltage i 
fællesudvalgsmøderne. Jan i nr. 23 modtog denne udfordring. Jan i nr. 13 tager et par år mere 
som formand og blev enstemigt genvalgt.   

 

7. Valg af 2 revisorer.  På valg: 

a. Keld Bache og Jan Osterhammel 

Keld og Jan blev genvalgt med akklamation 

 

8. Eventuelt 

Der blev opstillet et festudvalg til selvfinanciering af sommerfest. 

Festudvalget består af: 

Rikke nr. 29 

Jan nr. 25 

Nr. 15 (Bent eller Annette) 

Dette festudvalg skal vurdere om der skal laves en konto der skydes penge ind på. Disse penge 

anvendes til financiering af sociale arrangementer. Medlemmer af grundejerforeningen kan 

indbetale frivilligt til denne konto, men kun medlemmer der har indbetalt til denne konto kan 

deltage i de sociale arrangementer. 

 

Referent: Vivian fra nr. 13 

5. marts 2013 

 

Generalforsamlingen sluttede med lidt til ganen. 
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