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Generalforsamling 
 

Afholdt:  Onsdag d. 25.03.2015 
Afholdt på: Dalum Landbrugsskole 

 
 

Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. 
 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Valg af dirigent 
Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent. 
 
Antal fremmødte medlemmer: 25 – heraf stemmeberettigede: 23. 
 

2. Bestyrelsens beretning for året 2014 
Bestyrelsens beretning inklusiv beretning vedrørende lukning af Landbrugsvej forefindes sidst i 
referatet. 
 
Kommentarer til beretning: 
 
Bestyrelsens beretning: 
Vedrørende gadebelysning blev der spurgt til om grundejerne også er ansvarlige for vedligehold 
af gadelamper. Den enkelte grundejer er af kommunen blevet pålagt at betale for 
gadebelysningen. Bestyrelsen har ingen viden om hvad der ligger til grund for den præcise 
udregning af beløbet. Grundejerforeningen har ligeledes ikke ansvaret for de enkelte gadelamper i 
området.  
 
Landbrugsvejs lukning: 
Generalforsamling udtrykte sig positivt overfor arbejdsgruppens forslag om genåbning af 
landbrugsvej og alternativt som minimum en bussløjfe. 
 
Der ønskes dog ikke en åbning af landbrugsvej, som vil forøge trafikken i forhold til tidligere 
forhold. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget 
 

3. Aflæggelse af regnskab 1/1 2014 – 31/12 2014 
Regnskab blev fremlagt og gennemgået af grundejerforeningens kasser.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
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4. Indkomne forslag 
 
Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen ud over det af bestyrelsen fremsatte 
forslag. 
 
A:Bestyrelsen stiller forslag om en renovering af den store legeplads. Såfremt det bliver vedtaget at 
gennemføre en større renovering af legepladsen, går vi videre til punkt B. 
 
Forslag A blev vedtaget hvorfor forslag B ligeledes blev fremsat til afstemning. 
 
B:Bestyrelsen har haft besøg af 2 legepladskonsulenter(Kompan og Nikostine), og foreslår 

                        1 af følgende 3 udkast gennemført: 
1. Tilbud fra Kompan  - pris 118.328,75 
2. Tilbud fra Nikostine – pris 99.875 
3. Tilbud fra Kompan – pris 127.906,88 

 
Afstemning blev foretaget ad to omgange. Efter første afstemning sorteres forslaget med færrest stemmer 
fra og der stemmes ved anden afstemning alene om de resterende to forslag. 
 
Resultat af første afstemning: 

Tilbud 1: Kompan – pris 118.328,75:  3 stemmer 
Tilbud 2: Nikostine – pris 99.875,00:  10 stemmer 
Tilbud 3: Kompan – pris 127.906,88:  6 stemmer 

 4 blanke stemmer 
 
Resultat af anden afstemning: 

Tilbud 2: Nikostine – pris 99.875,00:  11 stemmer 
Tilbud 3: Kompan – pris 127.906,88:  7 stemmer 

 5 blanke stemmer 
 
 
Der arbejdes således videre med etablering af tilbud 2 fra Nikostine.  
 
Der var derudover enighed om, at det eksisterende vippedyr, der i løbet af 1. Kvartal 2015 er gået meget i 
stykker ligeledes repareres. Derudover indkøbes nyt grus til etablering af faldunderlag..  
 

5. Budgetforslag 2015 og kontingent fastsættelse 
Budgetforslag blev gennemgået af grundejerforeningens kasser.  
 
Kontingentet fastholdes på kr. 1.500 pr. år. 
 
 

6. Valg til bestyrelsen  
Sven-Erik Peterson, Havremarken 7 - genvalgt 
Michael Sandstød Nielsen, Havremarken 6 – genvalgt 
Bent Møller, Rugmarken 10 - valgt 
Kenneth Honore, Græsmarken 20 - valgt 
 
Generalforsamlingen takkede Peter Jensen og Kim Jauernik for deres store engagement i 
bestyrelsen igennem de sidste mange år. 
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7. Valg af suppleanter  
Claus Steen Jørgensen, Rugmarken 29 – valgt  
Filip Walberg, Græsmarken 24 – valgt 
Peter Møller Andersen, Græsmarken 21 – valgt 
René Paaske Jørgensen, Rugmarken 4 - valgt 
 

8. Valg af revisor; 
Jørgen Knudsen, Majsmarken 15 – genvalgt. 

 
9. Eventuelt  

Bestyrelsen blev spurgt til det grønne område med kælkebakke beliggende øst for 
grundejerforeningen, idet området ønskes benyttet mere af hundeejere, hvilket ikke lader sig gøre 
pt. på grund af fårehold på arealet. Området er ikke en del af grundejerforeningen og ejes/lejes 
efter sigende af Landbrugsskolen/Kold College, hvorfor al henvendelse bør rettes til dem. Det er 
ikke et emne bestyrelsen vil tage op. 
 
Rygning ved Rugmarken overfor køkkenbygning på Kold College er stadig et stort problem og 
det virker ikke som om at eleverne benytter det af Landbrugsskolen opsatte rygerskur (såfremt 
dette er opsat). Bestyrelsen retter henvendelse til Kold College vedrørende problemet med 
henvisning til at opsætte skilte, lære eleverne god opførsel eller alternativt at fjerne 
udgangsmuligheden til trappen (skal dog stadig kunne anvendes som flugtvej). 
 
Generel henstilling til alle grundejere om at samle efterladenskaber og skrald op således at dette 
ikke kun gøres en gang om året til den årlige oprydningsdag. 
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