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Referat af generalforsamling 2017 
i Grundejerforeningen Vesterled (GFV) 

 
Dato og tid: Tirsdag den 28. februar 2017, kl. 19.00 

Sted: Sognegården Gl. Ølstykke 

Deltagelse: 54% af ejendommene var repræsenteret 
 

 

 
1. Valg af dirigent 
Tim Andersen (V35) bød velkommen. Flemming Lundgren (V24) blev valgt til dirigent. Flemming 
konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

 

 

2. Formandens beretning 
Tim fortalte om endnu et travlt år for Gf. Vesterled. 

Nu er vi tilbage hvor vi begyndte, for i "de gode gamle dage" afholdt vi ind i mellem også 
generalforsamling her i huset, men det koster kroner gør det!! Kommunen har fået nyt system, men 
det virker ikke hele tiden, så i øjeblikket kan vi ikke reservere gratis lokale på deres system. 

Vi har stadig en uafsluttet sag vedr. overfladevand hos kommunen. I denne milde vinter er det første 
gang vi ikke har haft  store problemer med vand på stien bag V19, men det skyldes kun ringe nedbør i 
perioden. 

Træer fældet af kommunens dygtigste gartner ved indkørslen til Vesterled. Træerne blev skåret op i 
passende stykker, og de medlemmer der kunne bruge det som brænde, kunne hente alt det de ville 
ganske gratis. 

Trods det, at der på generalforsamlingen kun kunne findes 4 medlemmer til bestyrelsen mod de 5 som 
der altid har været, er det lykkedes bestyrelsen at afholde 4 nødvendige GrønneDage. Dette har kun 
været muligt, fordi en god del af medlemmerne har været villige til at tage en ekstra tørn i kampen for 
at vedligeholde vores forenings fællesarealer til glæde for alle. Bestyrelsen håber på, at det i år igen vil 
lykkes os at få besat den tomme plads, så bestyrelsen bliver fuldtallig.  

Vi har i 2016 holdt møde med kirkegårdsleder Henrik Andersen og klagede her vores nød over den 
manglende vedligeholdelse af randbeplantningen langs Hampelandsvej. Han lovede at få styr over 
sagen i løbet af vinteren. Henrik har holdt ord og mangler nu kun lidt oprydning, for at alt igen lever op 
til lokalplanen. 

Flere indbrud og forsøg på samme i løbet af året. Husk at tænde lys når din ejendom er forladt - der 
skal ikke meget til for at det ser ud til at beboerne er hjemme... 

Bestyrelsen har søgt TrygFonden om at få doneret en hjertestarter til opsætning her i Vesterled.  
Natasja og Jon V39 har indvilliget i evt. at give hjertestarteren et hjem. Jon er for øvrigt Falckredder.  

Formandens beretning trak meget opmærksomhed, og det gav pote med gode dialoger iblandt 
medlemmerne og Tim (formand 2016). 
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3. Revideret regnskab 
Det reviderede regnskab var vedlagt indkaldelsen. Kasserer Gert Bager (V39) fremlagde regnskabet til 
godkendelse. Gert er jo en ældre mand, og han havde desværre glemt at tage det af revisorerne 

underskrevne eksemplar af årsregnskabet med. Et medlem ønskede reglerne overholdt og ville gerne 
se dokumentet, så Gert måtte derfor bede generalforsamlingen om en pause, så han kunne hente det 
hjemme i Vesterled. Et venligt medlem tilbød at køre ham, så de var hurtigt tilbage igen. Efter få 
spørgsmål til regnskabet godkendte generalforsamlingen herefter dette. 
 

 

4. Indkomne forslag 
Der var 3 indkomne forslag. Forslag 2 blev trukket tilbage, da indholdet allerede var en del af det 
første forslag. Efter livlige diskussioner i salen gik vi til afstemningen. Der var ønske om brug af 
hemmelig afstemning ved begge forslag og det gav nedenstående resultat. 
 
 Forslag 1: Vedr. hjertestarter. Forslaget blev vedtaget med 37 ja - mod 9 nej - og 1 blank.  
 Forslag 2: Udgik. 
 Forslag 3: Vedr. opkrævning til GrønDag. Forslaget blev vedtaget med 23 ja - mod 20 nej - og 4                                 
                  blanke.  

 
 

5. Budget for 2017, herunder fastsættelse af kontingent for året 
Efter enkelte spørgsmål til budgettet godkendte generalforsamlingen herefter dette. 

 

 

6. Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter 
Bestyrelsesmedlem  Tim Andersen V35 – genvalgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem  Rune Petersen V34 – genvalgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem  Gert Bager V39 – genvalgt for 1 år  
Bestyrelsesmedlem  Pia Windeballe V16 - ikke på valg før 2018 
Bestyrelsesmedlem  Frida Van Jaarsveldt V11 - nyvalgt for 2 år  

      
Suppleant (1)  Jonas Pommergaard V40 genvalgt   
Suppleant (2)  Lene Holme V19 - nyvalgt 
 
Revisor   Jan Jørgensen V37 – genvalgt  
Revisor   Keld Juhl V15 - genvalgt 
Revisorsuppleant  Birthe Jensen V23 - genvalgt 
 
En stor tak til Frida og Lene for deres "frivillige" tilmeldinger 

 
 

7. Eventuelt 
Mange problemstillinger og interessante sager var allerede blevet vendt under punkt 1 og 4, så 
spørgelysten under "eventuelt" var minimal. Dirigent Flemming Lundgren og Tim Andersen rundede af, 
og takkede de 27 fremmødte for et godt møde. 
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