
 
 
 
 
Referat fra Grundejerforeningen Vesterleds 
generalforsamling den 28. februar kl. 18:00 

Mødet blev afholdt i sognegården.  
22 ejendomme eller 55% af GFV's medlemmer var repræsenteret.  

Referent Pia V16 
26-03-2018 

 

 
 

 

 

Valg af dirigent.  
Flemming V24 blev foreslået og valgt. Han konstaterede at dagsorden var sendt ud i 

tide, og den blev godkendt.  

 
 

Formandens beretning. 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, og til vores nye naboer Tomoe & Tim 

Vesterled 13 og Sophie & Philip Vesterled 41, som flyttede ind i 2017.  
Formanden gennemgik derefter året der var gået, med de opgaver der havde ligget i 

planen til bestyrelsen i 2017. Vi fik flyttet byskiltet der gav dårligt udsyn ved udkørsel 

fra Vesterled. Hjørnet ved stamvejen, som lastbiler altid rammer, blev repareret med 

et nedgravet armeringsnet. Bestyrelsen har også holdt en del møder med "kirken" om 
at få beskåret den øverste del af randbeplantningen omkring den nye kirkegård - især 

ved stien langs Vesterleds område. Der er også bestilt hajtænder til cykelstien der 

slutter ud for indkørslen til Vesterled. Kommunen kommer og maler dem når vejret 

tillader det !!!! vi venter!!!!! Formandens beretning blev godkendt. 

 
 

Revideret regnskab. 

Årsregnskabet blev godkendt efter en heftig diskussion om hvor vidt det omdelte 

regnskab skulle være underskrevet 3 uger før generalforsamlingen. Kassereren mente 
at han fulgte GFV's vedtægter, (de kan læses på hjemmesiden) og regnskabet lå 

underskrevet til eftersyn på generalforsamlingen. Resultatet blev dog, at lige så snart 

revisorerne har godkendt regnskabet, bliver det sendt til medlemmerne pr. mail og 

derfor ikke omdelt med indkaldelsen til årets generalforsamling.  
 

 

 



 
 

 

 
 

Indkomne forslag. 

Der var 4 forslag der skulle tages stilling til.  

 
Forslag 1 Bestyrelsen havde besluttet at nedlægge GrønDag projektet i en testperiode 

på 1 år. 2 firmaer havde derfor givet tilbud på at passe vores fællesarealer de næste 

12 måneder. 

Generalforsamlingen stemte for at tage det billigste tilbud. og en forhøjelse af 
kontingentet med kr. 700.- pr. år  totalt kr. 1.500- pr. år. 

 

Forslag 2 om at forhøje kontingentet endnu mere blev ikke vedtaget.  

 

Forslag 3 
Det blev vedtaget at købe et lille nyt telt i en god kvalitet (samme som vores store 

telt ), så vi i fremtiden har 2 telte, 1 stort og et lille. De kan lånes gratis af foreningen 

medlemmer til brug i deres haver og på fælles arealerne ved boldbanen. Læs mere 

om teltene på hjemmesiden. 
 

 

Forslag 4 

Der blev søgt om kr. 3000.- til afholdelse af sommerfest i 2018. Ingen meldte sig 
frivilligt, så Bestyrelsen blev valgt som festudvalg. Et par friske medlemmer meldte 

sig til at gi' en hjælpende hånd. En stor tak til Majbritt V30 og Mogens V2A. 

Forslaget blev godkendt 

 
Budget 

Budgettet for 2018 blev fremlagt og godkendt.  

 

Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter. 

Jon 43 blev valgt til bestyrelsen   
Øvrige der var på valg genopstillede og forsætter uændret.  

 

Eventuelt 

Under evt. blev det besluttet, at vi køber klistermærker til dem der gerne stiller deres 
skraldespande til rådighed for poser med hundelorte. Så slipper vi og naturen for at 

se "tabte" hundeposer hist og pist. Der bliver også opsat skilte der venligst beder 

hundeejere samle hundelortene op efter deres hunde.  
Det blev også "vedtaget", at vi til næste generalforsamling sætter navneskilt på bordene,  så 
alle ved hvem der er hvem. 

  

1000 tak for god ro og orden.  
1000 tak til hr. Bager for den stor indsats i bestyrelsen gennem årene. Kom bare tilbage når 

du savner arbejdet....  
 


