
Referat af generalforsamling GVF  25. marts 2014 
 

VALG AF DIRIGENT 
 
 Vagn Olsen blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet (ved omdeling af avis den 2. og 3. marts) og beslutningsdygtig. 
 

FORMANDENS BERETNING 
 
Se beretning andetsteds på hjemmesiden 

 
Formanden gennemgik efter beretningen den nye hjemmeside og fortalte, at det 

fremover især vil være vigtigt at følge tæt og være i dialog med kommunen ikke bare 
ang. det kommende byggeri på  Psykiatrisk Hospital men også Poul Hansen grunden - 
både hvad angår selve byggeriet og trafik. 

 
Diskussion om netop Poul Hansen grunden. Frygt for megen trafik, fordi grunden udover 

boliger også skal rumme  to dagligvarebutikker a 1000 m2. 
Ønske fra en beboer om et blinklys i krydset ved grunden. 
Undren over, at grunden kan rumme det antal p-pladser, det vil kræve. 

 
Området er i forvejen plaget af stigende trafik Ådalsvej. 

Blandt andet parkerer et fitnescenters brugere på vejen, hvad der gør der svært at 
komme ud fra sidevejene. Og med boligbyggeri og to dagligvarebutikker i området vil 
problemet ikke blive mindre. 

 
Diskussion om kirkegården ved Psykiatrisk Hospital, der, da den er en 

institutionskirkegård, ikke kan forventes bevaret. 
 

Tidligere bestyrelsesmedlem Asker Bentsen beklikkede bestyrelsens evne til at have 
overblik over områdets aktuelle byggesager og påpegede, at antallet af beboere med 
byggeriet på psykiatrisk hospital vil stige voldsomt. 

 
Det blev nævnt fra salen, at Psykiatrisk Hospital ikke ligger i grundejerforeningens 

dækningsområde. 
 
Men sagen er vigtig at følge også for GVF, fordi byggeriet vil påvirke området bredt. 

 
Beretningen blev taget til efterretning 

 
 
 

REGNSKAB OG KONTINGENTFASTSÆTTELSE 
 

Trykfejl:  I avisens udgave regnskabet har trykkeriet under sammentælling af indtægter 
fået trykt tal, der  er fri tolkning af de tal, der  er er fremsendt til trykkeriet. 



 
Posteringfejl: Udgifter til julekort (betalt i 2014) skal både stå som udgift OG skyldigt 

beløb. Slutresultatet er dog det samme 
 
Spørgsmål om, hvad  pengene på GVFs konto skal bruges til. 

Svar: Blandt andet hjertestartere, affaldsordning. 
 

Diskussion om tæthed og placering af hjertestartere. Oplysning om en mobil-app, der 
henviser til nærmeste hjertestarter “Trygfonden hjertestart”. 
 

Spørgsmål til stor udgift til gaver (5.645 kr.) 
Udgiften dækker gaver til julekortets tegner, dirigent, foredragsholder til 

generalforsamling, skibenter til hæfter og gave til afgående bestyrelsesmedlem. 
 
Regnskabet blev godkendt, 

Kontingentet er fortsat 80 kr. pr husstand - medlemsskab via vejforening 60 kr. pr 
husstand. 

 
INDKOMNE FORSLAG 
 

Ingen 
 

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 
 
Genvalg af Rasmus Challi 

Nyvalg af Lone Toftgaard, Jacob Adelborgs Alle 
Nyvalg af Gertrud Iversen, Jasminsvej. 

 
 

VALG AF TO SUPPLEANTER 
 
Nyvalg af Randi Winther   

Nyvalg af Mogens Brøndum, Jacob Adelborgs Alle 
 

 
VALG AF REVISOR 
 

Genvalg af Ruth Terp 
 

VALG AF REVISORSUPPLEANT 
Nyvalg af Ulla Bechtold, Rymarksvej 
 

 
EVENTUELT 

 
Indlæg fra Åmindevejs grundejerforening om problemet med private fællesveje, hvor 



udgifter ved vejvedligehold og lignende er fællesudgifter for alle husstande. Når der er 
beboere, der ikke vil betale, betyder det større udgifter for de øvrige. 

 
Hvis man som privat fællesvej beder kommunen stå for en forbedring, sender kommunen 
regningen til alle borgere. Men her er der risiko for, at kommunen bestemmer, der skal 

laves flere forbedringer end strengt nødvendigt - f.eks. et fortov. En løsning, der kan 
blive dyrere end at overtage en regning fra "gratisterne" 

 
GVFs bestyrelsen holder kontakt til vejforeningen ang problematikken. Her kan 
hjemmesiden bruges til kontakt med andre fællesveje, der måtte have lignende 

udfordringer. 
 

 
Referent Lene Kok 

 


