
Beretning til generalforsamlingen i GVF den 13. 
marts 2013 

Jeg vil gerne byde velkommen til GVF´s generalforsamling. 
 

Bestyrelsen består af Vibeke Dahl som næstformand, Vibeke er desværre forhindret i at deltage ved 
generalforsamlingen,  Lene Kok som sekretær, Jesper Vedsø Krog som kasser, Asker Bentsen som 

bestyrelsesmedlem samt undertegnede Rasmus Challi som formand. Året har dermed budt på 
formandsskifte, da Claus Gad valgte at træde tilbage ved sidste års generalforsamling, ved samme lejlighed 

blev Rasmus Challi valgt ind i bestyrelsen og senere valgt som formand.  

Medlemstal: Der har i årets løb været både udmeldinger samt nye tilkomme, netto har vi haft en 
medlemsfremgang i årets løb. Vi er formentligt stadig landets største Grundejerforening. 

Som det fremgår af avisen har vi en sund økonomi med en egenkapital på ca. kr. 240.000,- Jesper berette 
om økonomien om herefter.  

Hjemmesiden 

I bestyrelsen er vi blevet gjort opmærksomme på at hjemmesiden ikke er tilstrækkeligt opdateret, dette vil 

vi sørger for sker snarrest. Vi ønsker at hjemmesiden fungere som overordnet informationskanal.  

Vedtægter 

Der er ingen ændringer til vedtægterne, de forefindes på hjemmesiden.  

Julekort 

Der har været meget stor interesse omkring årets julekort, det har betydet at der desværre er nogen der 

har gået forgæves da kortet blev hurtigt udsolgt, dette vil vi forsøge at imødekomme næste gang.  

Medlemskartotek 

Medlemskartoteket har igen på fortrinlig vis været styret af Hans Andersen.  

Aviser 

Vi har i 2012 udgivet to aviser, aviserne forefindes også i indscannet form på hjemmesiden.  

Folder 

Øjvind Seerup har på eget initiativ skrevet og opsat den folder, om Ellen Lund og Jacob Adelborgs allé, i alle 
har modtaget med sidste nummer af GVF avisen. Det er meget fornemt, og vi siger mange tak for energien 

og det flotte og yderst interessante arbejde.  

Andre aktiviteter 

På baggrund af sidste års generalforsamling og oplæg omkring hjertestartere, har vi set på mulighederne for 
at etablere X antal hjertestartere i området. Undersøgelsesarbejdet med placering, etablering og drift  vil 

forsætte i 2013.  
Vi har adspurgt områdets ejendomsmæglere om der er interesse for information om GVF til kommende 



beboere i området. På den måde kunne man som kommende beboer få lidt viden om området samt få en 
mulighed for at melde sig ind i GVF. Mæglerne mente dog ikke dette var aktuelt pt.  

Vi søger ofte informationer hos myndighederne omkring de store tanker og ændringer der kunne være for 

vores område. Disse informationer forsøger vi så løbende at orientere om i GVF-avisen der udkommer to 
gange årligt. Alle i området er altid velkomne til at kontakte os med emner der kan tages op. 

Kommunen sender til tider også selv høringsspørgsmål ud til Bestyrelsen, ved små sager som en ny garage 
eller lignende bruger vi generelt ingen tid, men ved større sager vil vi godt kunne indgå i en  sparring.  

Vi får jævnligt forespørgsler fra jer i området, dem forsøger vi så vidt mulæigt at imødekomme og sparre 
omkring, men nogle gange er det uden for vores felt, og vi kan derfor ikke altid være behjælpelige.  

Som formand er jeg i årets løb blevet interviewet af kommunen i forhold til spørgsmål om vedvarende 

energi, jeg har her gjort opmærksom på at vi ikke har en samlet fælles holdning for hele området, så mine 
udtalelser har stået som borger fremfor formand.  

Hospitalet kommer til at fylde en del fremover, derfor også invitationen til i dag, mange tak for det 
spændende oplæg fra Museum Ovartaci.  

Afslutning 

Med denne beretning fra bestyrelsen håber bestyrelsen, at vi har fremlagt hvad der har været de store 

overskrifter omkring den aktivitet vi har ansvaret for.  

 

Til sidst skal der lyde en tak til jer alle der hver især bidrager til vores fælles grundejerforening, samt tak til 

mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde samt store tillid  i årets løb  

 

På bestyrelsens vegne vil jeg herefter overgive beretningen til dirigenten og generalforsamlingens varetægt.  

 

Rasmus Challi, Formand 


