
REFERAT - GENERALFORSAMLING GVF 31.3.09 på 
Egå Marina 

  

INDEN selve generalforsamlingen holdt Allan Årslev fra Østjyllands Politi et oplæg om indbrud og fortalte om 
den aktuelle statistik for Risskov området. Området er ikke mere plaget af indbrud end gennemsnittet. 

Gode råd, der måske kan forhindre indbrud/gøre det svært for tyven: Identificer de usikre døre og vinduer, 
lad ikke nøgler sidder i låsen, fortæl naboen når du er bortrejst. Og det er godt at tage billeder af husets 

rum og værdier. 

  

  

GENERALFORSAMLINGEN 

43 husstande repræsenteret 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Svend Åge Helsinghof. Diskussion om generalforsamlingen er lovligt indvarslet, fordi 

et antal veje (skønnet 10 procent) ikke fik avis med indkaldelse i tide. Avisomdelerne holdt ikke 
aftale som lovet. Medlem af bestyrelsen Vibeke Dahl delte ud til de, der manglede, så snart hun 

hørte om problemet. Et flertal i forsamlingen markerede,at generalforsamlingen skulle fortsætte, 

blandt andet fordi bestyrelsen havde reageret hurtigt, da problemet blev kendt. 

2. Formandens beretning: (se beretning andetsteds på hjemmesiden) 

Diskussion af læserbrev med bestyrelsens holdning til den planlagte niveaufri skæring ved Grenåvej, 
hvor banen krydser. ( Bestyrelsen mener, at broen er overflødig, når der kommer en letbane. 

Letbanen betyder mindre passagertrafik gennem Risskov. Bestyrelsen mener, den trafik kan køre 

som en letbane, da der ikke længere fragtes gods via banen.) 
Et medlem mener, at bestyrelsen ikke har taget ad notam, at der på sidste års generalforsamling var 

medlemmer, der ytrede sig mod bestyrelsens holdning til bane/bro. 
Et medlem mener, at bestyrelsen burde have taget kontakt til en andre grundejerforeninger i 

området omkring pro et contra broen. 

Diskussion om hjemmesiden – et medlem stillede et krav om mere debat og oplysning via nettet. 
Andre medlemmer gjorde opmærksom på, at ikke alle er på nettet. 

Bestyrelsen er åben for at bruge nettet mere, men pt kan hjemmesiden ikke stå alene. 
Beretningen vedtaget. Fire husstande stemte imod . 

3. Regnskab og kontingent: (se regnskab andetsteds på hjemmesiden) 
Det nuværende kontingent fastholdes. 

Diskussion om Parcelhusejernes Landsforening. Skal medlemskabet for bestyrelsen droppes 

(Landforeningen vil ikke hjælpe, når ikke samtlige i området er medlemmer). Det overvejes at 
fastholde, fordi foreningen kan være en god kontakt. 

Spørgsmål omkring budget for foreningen. Der blev lovet budget for 2010. Diskussion om den gode 
økonomi. Det bør overvejes at sætte kontingentet ned næste år, så der ikke akkumuleres for stort et 

overskud. 

Regnskabet vedtaget. ´To husstande stemte imod. 



4. Indkomne forslag: Bestyrelsen stiller omslag til ændring/tilføjelse til paragraf 7: 

”(...........) Ethvert medlem har stemmeret. Stemmeretten kan udøves af et medlems 

ægtefælle/samlever. Et medlem kan maximalt stemme med 5 skriftlige fuldmagter. Afgivelse af 
fuldmagt er ikke til hinder for, at medlemmet selv deltager i generalforsamlingen.” Diskussion af de 

5 fuldmagter – for mange, mente nogle – for få, mente andre. 

  

Diskussion af sidste sætning i den foreslåede ændring. 

Bestyrelsen foreslår at ændre sidste sætning til: ”Ved personligt fremmøde bortfalder fuldmagten.” 
Ændringen vedtaget. 7 husstande stemte imod, 3 stemte ikke. 

  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jesper Vedsø Krogh, Lene Kok og Asker Bentsen modtog genvalg. 
Som suppleant til bestyrelsen nyvalgtes Søren Højgaard, Elyriavej. Revisor Susanne Dahl modtog 

genvalg. 

6. Eventuelt: Forslag om at enhver matrikel/hvert medlem fra start udstyres med ja og nej 

stemmesedler. Det gør det mere overskueligt ved afstemning og med vedtægtsændringen omkring 

fuldmagt. 
Undren over, at vedtægterne taler om, at 2 fra bestyrelsen på valg hvert år, når det i år var tre. Det 

skyldes af formanden tidligere blev valgt særskilt. Vedtægterne ændres, så de passer med 
virkeligheden. 

Kort diskussion om diget på Haugaardsvej, der har mistet beplantningen. Kystinspektoratet og 
Miljøcenteret er inde over. Tvivlsomt om der sker sanktion. 

Bortlodning af indrammet plakat. Flemming Larsen, Lærkevej vandt. 

  

  

Således hørt 

Lene Kok 

 


