
 

1 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling 2020 

i Grundejerforeningen Vesterled 

 
Dato og tid: Onsdag den 19. februar 2020, kl. 19.00 

Sted: Hampelandskolen Ølstykke. 
Deltagelse: 37 % af ejendommene var repræsenteret. 

Referenter Tim & Gert 

 

 
 

1. Valg af dirigent 
Tim Andersen (V35) bød velkommen. Birthe Jensen (V23) blev valgt til dirigent. Birthe 
konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

 
2. Formandens beretning 

Tim  beklagede at den nye hjemmeside var blevet forsinket, da forarbejdet ikke var 
fyldestgørende nok. Bestyrelsen arbejder videre med en ny "light" udgave. Tim opfordrede 
alle til at  give en tilbagemelding når I modtager nyt fra GFV. Svar på mail eller  svar på 

FaceBook opslag. 
Tim opfordrede til at samle et nyt festudvalg. 

 
3. Revideret regnskab 

Det reviderede regnskab var vedlagt indkaldelsen. Kasserer Jon Dregård (V43) fremlagde det 
underskrevne regnskab til godkendelse. Enkelte medlemmer spurgte ind til regnskabet og fik 
naturligvis et fyldestgørende svar fra kasserer Jon D.   

 
4. Indkomne forslag 

Forslag 1 - Festudvalget 
Nyt festudvalg blev valgt, bestående af Michael V19, Pia V16 og Tim v35. GFV har afsat 3000. 
kr. til hjælp til sommerfesten. Er du interesseret i at hjælpe, kan du kontakte festudvalget. 

 
Forslag 2 - Vedligehold af fællesarealerne. Vi fortsætter med ekstern hjælp af vores gartner. 

Det blev pålagt bestyrelsen at det fastsatte budget bliver overholdt. Vi henstiller til gartneren 
om at undlade rensning af traktoren  på vejen ved 2F.  
 

"Forslag" 3 Michael V19 orienterede sagligt salen om fibernet som snart bliver etableret her i 
kommunen.  Michael ønskede at man evt. kunne samle en interessegruppe af ligesindede der 

ønsker fibernet i vores ende af kommunen (læs: Vesterled) 
 
Forslag 4. Blev vedtaget enstemmigt.  Kontingentet betales fremadrettet nu kun en gang 

årligt med opkrævning pr. 1. april. Overhold venligst betalingsfristen - ellers opkræves 
rykkergebyr iflg. vedtægterne. 

 
 
5. Budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent for året 

Efter enkelte spørgsmål til budgettet godkendte generalforsamlingen dette. 
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Valg til bestyrelse og revisor samt suppleanter 
 
Bestyrelsesmedlem  Pia Windeballe (V16) valgt uden modkandidat.. 

Bestyrelsesmedlem Jon Dregård (V43) valgt uden modkandidat. 
 

Bestyrelsesmedlem Rune Petersen (V34) var ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Tim Andersen var ikke på valg 
Bestyrelsesmedlem Frida Van Jaarsveldt (nr. 11) var ikke på valg 

+ 
 

Suppleant 1 – Lene Holme (V19) genvalgt uden modkandidat. 
Suppleant 2 – Birthe Jensen  (V23) valgt uden modkandidat. 

 
 
 

Revisor – Keld Juul (nr. 15) genvalgt uden modkandidat. 
Revisor – Jan Jørgensen (V37) blev genvalgt uden modkandidat. 

Revisorsuppleant Gert Bager (V39) blev valgt uden modkandidat. 
 
 

7. Eventuelt 
Mange problemstillinger og interessante sager var allerede blevet vendt, så spørgelysten 

under "eventuelt" var minimal. Dog vendte vi sagen om det manglende skilt ved indkørslen til 
Vesterled. Familien Muldvarp er flyttet ind langs volden på stamvejen. Heldigvis er der ikke 
tomme huse til salg i øjeblikket.  

Det blev kort vendt at der var kommet for sent forslag ind, som mente vi skulle snakke om 
træet ved indkørslen, man var bange for at det grundet alder ville falde i stormen. 

Men vi kikker på det. Var svaret fra bestyrelsen. 
Dirigent Birthe og Tim Andersen rundede af, og takkede de 22 fremmødte for et godt møde.  
 

 


