
 
 

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen 
den 22. september 2010. 

 
 
 
 

1. Formanden bød velkommen, og forestod valget af dirigent og 
stemme tæller. Lars Bo blev valgt til dirigent. Bent Østergaard 
og John Kuszon blive valgt som stemmetællere. Dirigenten fik 
herefter ordet og konstaterede at generalforsamling var lovligt 
indvarslet, og gav herefter ordet til formanden. 
 

2. Formandens beretning 

Formanden nævnte i sin beretning de forskellige 
arrangementer som foreningen har stået for i årets løb, som fx 
turen til København, hvor vi så det kongelige teater, og var på 
kanalrundfart. Det var bestyrelsens opfattelse af turen var 
meget vellykket. 

 
Loppemarked. Igen i år har vi afholdt vores loppemarked 
med stor succes. Der var fuldt hus i foreningens to telte, og 
mange lopper i medlemmernes indkørsler 
 

Omfartsvej: Dette emne har været drøftet på næsten hvert 
eneste møde i de sidste år. Det er Claus som er tovholder på 
dette emne. Bestyrelsen har ikke taget egne initiativer men 
støtter ommerudvalgets arbejde med at flytte omfartsvejen 
længere ud. 

 
 
 
 



 
 
Asfaltering: Der er nu blevet asfalteret på de østlige veje, og 
kommunen har lovet, at de resterende veje bliver asfalteret i 
år 2011, så det ser vi meget frem til. 
 
Fastelavnsfest: Desværre var det ikke muligt at samle folk 
nok til at afholde fastelavnsfest. 

 
Indbrud i området.: Formanden fortalte, at der har været 
flere indbrud i vores område, og at foreningen gerne vil skrive 
en advarsel på hjemmesiden, hvis man ønsker det. Formålet 
med at skrive det på hjemmesiden, er at alle kan være ekstra 
opmærksomme på fremmede biler, eller mennesker som 
snuser rundt. 
Herefter gjorde formanden opmærksom på, at foreningens 
medlemmer gratis kan låne telte, bestik, hækklipper og ikke 
mindst vores æresport. 

 
Formanden rettede herefter en tak til bestyrelsen: 
”Tak for et fremragende samarbejde. 
Mange gode ideer og opbakning til de forskellige opgaver. 
Tak for tilliden, - jeg har nydt de mange bemærkninger om 
vores vellykkede arrangementer, fordelen ved at være formand 
er, at det er svært at indgå at høste æren af andres arbejde.” 
 
Formanden opfordrede til at vi alle hjælper hinanden med at 

passe på vores skønne område.  
 
”Massiv opbakning til grundejerforeningen, det er den der er 
redskabet til at hæve området op over det almene og kedelige. 
Vi kan vælge at leve i et parcelhuskvarter, med en masse fine 
huse og velplejede haver, men hvor livet af den grå kedelige 
slags, eller vi kan vælge at være noget for hinanden og yde lidt 
ekstra for fællesskabet, og tro mig det kommer ti fold igen.” 

 

 
 
 



 
 
Der var ingen kommentarer til formandens beretning, som her 
efter blev taget til efterretning. 

  
3. Kassererens beretning.   

Da regnskabet var sendt ud til alle, bad Leif om at man stillede 
spørgsmål hvis man have nogle. Der blev spurgt til hvorfor 
foreningen har en aktie i golfbanen. Der blev svaret at det 

oprindelig var for at vise godt naboskab med golfbanen, men 
også for at have muligheden for at deltage i deres 
generalforsamling hvis vi har noget vi vil fremføre. 

 
4. Valg 
Der var to fra bestyrelsen på valg  
Claus Rygaard og Hans Jørgen Wiberg.  
Claus blev genvalgt, Jørgen Overgård blev nyvalgt.  
Hans Jørgen ønskede ikke genvalg. 

Som suppleant valgtes Søren Wehlast. 
 

5. Til revisor genvalgtes John Kuszon og Arno Larsen og til 
revisorsuppleant Lisa Oldrup  

 
6.Kontingentet blev fastholdt uændret. 

 
7. Der var ingen indkommende forslag. 

 

8. Under evt. blev der drøftet forskellige emner, for eksempel 
kom foreningens navn op og bestyrelsen blev opfordret til at 
overveje en ændring så navnet mere afspejler Sdr. Vedby 
Skovhuse frem for blot Sdr.Vedby, hvor vi ikke har nogle 
medlemmer. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. Den afgående formand 
takkede dirigenten for godt og myndigt arbejde og takkede 
medlemmerne for det fine fremmøde. 

 


