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Generalforsamling 
 

Afholdt:  Torsdag d. 18.03.2010 
Afholdt på: Hjalleseskolen 

 
 

Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. 
 
 
Dagsorden: 
 
 

1. Valg af dirigent 
Peter Bidstrup, Rugmarken blev valgt som dirigent. 
 

2. Formanden beretning 
Beretning blev gennemgået og godkendt (beretning forefindes sidst i referatet). 
 

3. Aflæggelse af regnskab 1/1 2009 – 31/12 2009 
Regnskab blev fremlagt af grundejerforeningens formand. Regnskabet blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 

4. Indkomne forslag 
Ingen. 

 
5. Budget 2010 og kontingent fastsættelse 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. 
 

6. Valg til bestyrelsen: 
Palle Svendsen, Majsmarken 7 - genvalgt 
Ask V. Christiansen, Rugmarken 16 - genvalgt 
Bjarne Schmidt, Rugmarken 22 – genvalgt  
 
Der var ingen kandidater til den sidste ledige plads i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen består således af 7 medlemmer valgt i forbindelse med generalforsamlingen. Af 
hensyn til opretholdelse af 8 medlemmer i bestyrelsen indkaldes en af suppleanterne til først 
kommende bestyrelsesmøde. Suppleanten indtræder herefter som bestyrelsesmedlem indtil næste 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsens konstituering vil fremgå af bestyrelseslisten (tilgængelig via foreningens 
hjemmeside). 
 
Generalforsamlingen takker Niels J. Olesen, Majsmarken 16 for hans arbejde i bestyrelsen. 
 

7. Valg af suppleanter: 
Claus Jørgensen, Rugmarken 29 – genvalgt 
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Der var ingen kandidater til den sidste ledige plads som bestyrelsessuppleant. 
 

8. Valg af revisor; 
Gert Rasmussen, Græsmarken 25 – valgt. 

 
9. Valg af revisorsuppleant  

Der var ingen kandidater til den ledige plads som revisorsuppleant. 
 

10. Eventuelt  
Følgende emner kom op i forbindelse med eventuelt. 

 
1. Oprydning – som følge af den stigende mængde affald der smides rundt om omkring 

blev bestyrelsen opfordret til at indkalde til oprydningsdag i den nærmeste fremtid samt 
overveje om det er nødvendigt at indkalde til en ekstra oprydningsdag igen i efteråret.. 
 
Generalforsamlingen beder dog medlemmerne om ligeledes selv at tage vare på vores 
omgivelser mht. affald og hundes efterladenskaber.  

 
2. Vedligeholdelse af vores private fællesveje (snerydning og renovering). Ordning med at 

lade vedligeholdelsen af vores private fællesveje overgå til Odense Kommune blev 
diskuteret på generalforsamlingen. Ordningen indebærer at hvert medlem fremover 
årligt indbetaler et beløb til en konto i Odense Kommune, som herefter står for 
vedligeholdelsen af vores veje (Kommunen registrerer herefter vejene og afgør hvornår 
en renovering er aktuel/hvornår der er tilstrækkelig økonomi på kontoen til en 
renovering samt udfører snerydning i henhold til den klassificering vores veje har. 
 
På baggrund af diskussionen omkring emnet blev det besluttet at bestyrelsen ikke 
foretager sig yderligere omkring emnet. Såfremt der i foreningen senere viser sig 
interesse for ordningen vil emnet blive taget op igen. 

 
Underskrifter: 
 
 
________________________________ ________________________________ 
 
 
________________________________ ________________________________ 
 
 
________________________________ ________________________________ 
 
 
________________________________ ________________________________ 
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                                                     Formandens årsberetning 2009 
 
1. Vedtægter 
Vedtægter inklusiv ændringer frem til sidst generalforsamling er godkendt af Odense Kommune. 
 
2. Trafikforhold 
Hajtænder ved landbrugsskolen er blevet genetableret. 
 
3. Hegn, beskæring 
I løbet af året er der udført beskæring/fældning af to stk. hegn (mellem Rugmarken og Hvedemarken og 
mellem Havremarken og Bygmarken). Arbejdet forløb efter planen og endda lidt billigere end 
budgetteret. Hegnet mellem Rug- og Hvedemarken er allerede kommet godt igen, hvilket har resulteret i, 
at bestyrelsen har været ude og beskære en del buske/hyld, så væksten bliver mere ensartet. 
 
Det andet hegn bagved Havremarken er beskåret grovere, hvorfor der her endnu ikke er groet så meget op 
endnu., 
 
4. Vejbrønde 
Bestyrelsen har gennemført en oprensning af foreningens 66 stk. vejbrønde. Det var tiltrængt.  
 
5. Mark Cup 2009 
Mark Cup 2009 blev afviklet i godt vejr og med deltagerantal på højde med 2008. Der blev dystet i de 
sædvanlige discipliner og der var pølser og drikkelse til alle. Der blev spist 750 pølser, 650 pølsebrød, 
400 sodavand og 100 liter fadøl. Mark Cup 2010 afvikles lørdag d. 19. Juni. 
 
6. Parkeringsforhold 
Der har ikke været nogen klager vedrørende parkering siden sidste generalforsamling. Der har dog været 
enkelte campingvogne, som har overnattet for længe på grundejerforeningens veje. 
 
Flere af gæsteparkeringspladserne i Rugmarken er umiddelbart efter sidste generalforsamling blevet 
blotlagt så disse nu igen er synlige.  
 
7. Store oprydningsdag 
Der var pæn tilslutning til store oprydningsdag og der blev samlet meget skidt sammen. Ros til de 
deltagende. 
 
Vi skal hjælpe hinanden med at holde vores fællesarealer pæne og rene. 
 
8. Knallertkørere 
Gennem en kort periode har der været en 4-5 knallertkørere som har kørt ræs rundt i vores område. En 
kontakt til de pågældende drenges forældre medførte dog at dette straks ophørte. 
 
9. Snerydning 
Henover vinteren har der været forespørgsler omkring snerydning af vores veje. Bestyrelsen har valgt 
ikke at bekoste snerydning via Odense Kommune, idet vores veje er lavt prioriteret og en eventuel 
snerydning som følge heraf vil ske for sent og dermed vil effekten af rydningen ikke være stor. 


