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Referat af generalforsamling 2016 
i Grundejerforeningen Vesterled 

 
Dato og tid: Mandag, den 8. februar 2016, kl. 19.00 

Sted: Stengårdsskolen, lærerkantinen 

 
 

1. Valg af dirigent 

Tim Andersen (nr. 35) bød velkommen. Mogens Lindorff (nr. 2F) blev valgt til dirigent. 
Mogens konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

 

 

2. Formandens beretning 
Tim omtalte de aktiviteter, som er gennemført i Grundejerforeningen Vesterled (GFV) 

siden sidst. 

GFV gennemførte igen i 2015 GrønDag arrangementer, denne gang med fokus på 
fjernelse af ukrudt og udskiftning af "syge" planter på støjvolden. 

Tim takkede festudvalget for vejfesten i 2015, og han nævnte, at man allerede havde et nyt 

festudvalg klar til at tage over efter den store succes. Det kunne se ud til, at der i år kommer 
en 40 års efterbrænderfest. 

Tim takkede ligeledes kommunen, for den nye asfalt der var lagt i nærområdet. Dog var han 

ked af. at stien mod kirkegården helt var glemt mht. vedligeholdelse.  

 
 

3. Revideret regnskab 

Det reviderede regnskab var vedlagt indkaldelsen. Kasserer Gert Bager (nr. 39) fremlage 
regnskabet til godkendelse. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

 
4. Indkomne forslag 

Der var 4 indkomne forslag, som alle kan ses her i dette referat på side 3 til 6. 

 Forslag 1: Vedtaget. 

 Forslag 2: Vedtaget. 
 Forslag 3: Vedtaget. Keld Juul (nr. 15) fremskaffer tilbud på et stillads, der er højt 

 nok til at de 4 "højhuse" i foreningen også kan få glæde af indkøbet. Regler for 

 udlån, opbevaring og vedligehold fastsættes af bestyrelsen i samarbejde med 
 Keld. Forsikringsforhold undersøges. 

Forslag 4:  Vedtaget. Dog er beløbet kun godkendt til brug i 2016. Festudvalget skal   

 hvert år stadig søge midler via generalforsamlingen. 
 

 

5. Budget for 2016, herunder fastsættelse af kontingent for 2016 

Afsatte ekstra midler til stillads og sommerfest fremgik ikke på det omdelte budget. Det 
reviderede budget for 2016 kan ses her på side 7.  

Generalforsamlingen godkendte budgettet. 
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6. Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter 
Bestyrelsesmedlemmerne Keld Juul (nr. 15) og Michael Friis (nr. 21) ønskede ikke at 

genopstille.  

Ny i bestyrelsen er Pia Windeballe (nr. 16). Keld overtager Pia's plads som revisor i GFV. 
Den anden plads i bestyrelsen er ubesat pga. manglende interesse fra de fremmødte. 

 

• Bestyrelsesmedlem – Pia Windeballe (nr. 16) nyvalgt. 

 
• Suppleant 1 – Frida Van Jaarsveldt (nr. 11) blev genvalgt uden modkandidat. 

• Suppleant 2 – Jonas Pommergaard (nr. 40) blev genvalgt uden modkandidat. 

 
• Revisor – Keld Juul (nr. 15) nyvalgt.  

• Revisor – Jan Jørgensen (nr. 37) blev genvalgt uden modkandidat. 

• Revisorsuppleant ( Birthe Jensen (nr. 23) blev genvalgt uden modkandidat. 

 
 

7. Eventuelt 

Forholdene på stien langs tennisbanen og bag Vesterled 21 blev livligt debatteret. Der er tit 
konstateret store mængder vand på stien, og ved minusgrader bliver området livsfarligt at 

færdes på. Michael (nr. 19) har klaget til kommunen, men de mener ikke der er problemer i 

området. Tim har lovet at se på sagen, men en form for dokumentation af problemet ville 
hjælpe. Så send venligst billeder af stien til bestyrelsen. Vi ved at der er nogen der har taget 

mange :o) 

 

Lene og Michael (nr. 19) som i mange år så venligt har opbevaret GFV's "teltpark", må i løbet 
af året sige stop. Pladsen skal bruges til andre ting, så vi må alle gå i tænkeboks. Hvor skal 

vores telte opbevares, når de ikke er udlånt. Har du plads? Eller skal vi sælge teltene i Den 

Blå Avis? 
 

Der blev talt meget, men dette var uden tvivl de vigtigste emner under dette punkt. 

 
 

 

Mogens Lindorff og Tim Andersen rundede af, og takkede de ca. 20 fremmødte. 

 
 

 

 
gb 09-02-2016 
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I år er der modtaget 4 forslag til generalforsamlingen. 
Forslagene og meget andet skal vi alle tage stilling til, på 

generalforsamlingen mandag den 8. februar 2016 kl.19:00 

på Stengårdsskolen mødelokale 92 (som vi plejer). Vi ses... 

 

Forslag 1 / vedtægter /Antal medlemmer i bestyrelsen... 

Forslag til afstemning på Gf. Vesterleds generalforsamling 8. feb. 2016. / Fremsat af Tim V35 og Gert V39. 

______________________________________________________________________________________________ 

For at der ikke skal herske tvivl om intensionerne i vores vedtægter, ønskes rettelserne / 
omformuleringerne i § 5 Bestyrelsen, stk. 1, stk. 2 og stk. 7 vedtaget på generalforsamlingen. 

___________________________________________________________________________ 

Stk. 1 - ny udgave: 

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer med 2 suppleanter. I tilfælde af, at der 
ikke opstiller nok frivillige til bestyrelsesposterne, kan 4 medlemmer dog udgøre bestyrelsen indtil 

næste generalforsamling. 

Stk. 1 / denne tekst udgår: 

Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 medlemmer med 2 suppleanter. 

 

Stk. 2 - ny udgave: 

Stk.2 På den ordinære generalforsamling vælges i ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 
suppleanter. I lige år vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. Suppleanterne vælges 
således kun for 1 år ad gangen. Efter et år med kun 4 medlemmer i bestyrelsen skal der forsøges valgt 
1 bestyrelsesmedlem ekstra til en periode, som sikrer ovennævnte rotation. 

Stk. 2 / denne tekst udgår: 

På den ordinære generalforsamling vælges i ulige år: 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. I 
lige år vælges: 2 bestyrelsesmedlem, samt 2 suppleanter. Suppleanterne vælges således kun for 1 år 
ad gangen. 

 

Stk. 7 - ny udgave: 

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller efter begæring fra mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Skulle der være stemmelighed tæller formandens 
stemme for 2. 

Stk. 7 / denne tekst udgår: 

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller efter begæring fra mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede. 
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Når stemmerne står lige, gives medlemmerne 
underretning herom. 
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Forslag 2 / vedtægter /Indbetalinger og Nem ID... 

Forslag til afstemning på Gf. Vesterleds generalforsamling 8. feb. 2016. / Fremsat af Tim V35 og Gert V39. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

For at der ikke skal herske tvivl om intensionerne i vores vedtægter, ønskes rettelserne / 
omformuleringerne i § 5 Bestyrelsen, stk. 9 og stk. 10 vedtaget på generalforsamlingen. 

___________________________________________________________________________ 

  

 

Stk. 9 - ny udgave: 

Kassereren fører foreningens regnskab samt foreningens medlemskartotek. Foreningens midler 
indsættes på foreningens bankkonto. Medlemmerne skal foretage alle indbetalinger til foreningens 
bankkonto. 

 

Stk. 9 / denne tekst udgår: 

Kassereren fører foreningens regnskab samt foreningens medlemskartotek. Han/hun modtager 
gennem postgiro eller bank alle kontingentindbetalinger. Foreningens midler indsættes på bank- eller 
sparekassekonto. 

 

 

Stk. 10 - ny udgave: 

Foreningens midler kan kun hæves af det/de bestyrelsesmedlemmer, der er godkendt til at have 
NemID-adgang til foreningens bankkonto. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge en ny kasserer. Denne 
skal så godkendes af foreningens bank til at have NemID-adgang. 

 

Stk. 10 / denne tekst udgår: 

Foreningens midler kan hæves af formanden og kassereren i forening. Såfremt en af disse har forfald, 
tegner et andet bestyrelsesmedlem i dennes sted. 
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Forslag 3 / Indkøb at et stillads til GFV 

 

Forslag til afstemning på Grundejerforeningen Vesterleds generalforsamling 8. feb. 2016. / Fremsat af Keld V15. 

______________________________________________________________________________________________ 
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Forslag 4 / Årligt tilskud til sommerfester 

 

Forslag til afstemning på Grundejerforeningen Vesterleds generalforsamling 8. feb. 2016. / Fremsat af Michael V21. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


