GENERALFORSAMLING
GRUNDEJERFORENINGEN GRANHØJEN
afholdte ordinær generalforsamling
TORSDAG DEN 24. MAJ 2012, KL. 19.30 PÅ RESTAURANT SØLYST
med
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab 2011 / 2012
(regnskabet vil blive uddelt på generalforsamlingen)
Budgetforslag / fastsættelse af kontingent
(budgetforslag for 2012 / 2013 vil blive uddelt på generalforsamlingen)
Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
På valg er: Per Hvilsted, Kurt Jørgensen og Thomas Bernhardt (alle ønsker genvalg)
Valg af revisor samt suppleant
Aktivitetsudvalgets beretning
Indkomne forslag
Eventuelt

REFERAT
1.
Valg af dirigent : Valgt blev Benny Bjerregård.
Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dagsorden ifølge
vedtægterne.
2.
Formandens beretning ved Thomas Bernhardt:
Thomas orienterede om legepladsen. Der var sat en fuglerede gynge op på legepladsen, og der
kommer et legehus i år. Der er afsat 15.000 kr. til legehuset.
Legepladsen ligger på kommunal grund, men grundejerforeningen ejer legeredskaberne.
Aktivitetsudvalget har indkaldt til en aktivitetsdag på legepladsen d. 3/6 2012, hvor man
rydder op og vedligeholder området.
Det tidligere legepladsudvalg bliver nedlagt, og opgaven omkring legepladsen overtages af
aktivitetsudvalget. Det er stadig bestyrelsen der har ansvaret for legepladsen.
Der var ros til aktivitetsudvalget for deres arrangementer og indsats.
Grundejerforeningens forsikringer er blevet opdateret, så vi er dækket ordentligt ind(specielt
vedrørende legepladsen).
De nye skraldespande fra Reno Syd er blevet sat op i kvarteret.
Grundejerforeningen er blevet kontaktet af en gruppe borgere fra Gl. Vrold området, om vi
ville være aktive med et nej til festivalens planer om nye aktiviteter i Gl. Vrold området.
Grundejerforeningen ønsker ikke at gå ind i denne diskussion, eller udmelde en holdning hertil.
Thomas orienterede endvidere om at flere kommuner var begyndt på at overdrage veje og
belysning til grundejerforeninger. Skanderborg kommune har ikke planer om dette pt.
Grundejerforeningen ønsker ikke at oprette en vejfond på nuværende tidspunkt, men måske
kommer vi dertil i fremtiden. Foreningen er opmærksom på hvad der rører sig.
Beretningen blev godkendt.
3.
Fremlæggelse af regnskabet ved Kurt Jørgensen:
Kurt gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt og kan ses på www.granhoejen.dk

4.
Fremlæggelse af Budgetforslag:
Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 500 kr.
Budgetforslag og kontingent blev godkendt.
5.
Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter, på valg var:
Per Hvilsted, Kurt Jørgensen og Thomas Bernhardt
Alle blev genvalgt til bestyrelsen.
Frank Møller og Benny Bjerregård blev valgt til suppleanter.
Bestyrelsen består nu af :
Thomas Bernhardt, Formand
Kurt Jørgensen, kasserer
Claus Hørlykke, sekretær
Jacob Overby, bestyrelses medlem
Per Hvilsted, bestyrelses medlem
Frank Møller, suppleant
Beny Bjerregård, suppleant

Lyngbakken 7
Granhøjen 54
Lyngbakken 21
Granhøjen 46
Granhøjen 30
Lyngbakken 40
Granhøjen 50

6.
Valg af revisor samt suppleant, på valg var Michael Boesig og Jette Voigt(ønsker ikke genvalg).
Michael Boesig blev genvalgt som revisor, og Carsten Nielsen blev valgt som ny
revisorsuppleant.
7.
Aktivitetsudvalgets beretning:
Aktivitetsudvalget består af:
Hanne Hørlykke
Lyngbakken 21
Claudia Blushøj
Lyngbakken 15
Helle Jessen, kasserer
Lyngbakken 36
Henriette Olesen
Granhøjen 168
Michael Ingwardo
Lyngbakken 39
Der henvises til særskilt beretning for aktivitetsudvalget.
8.
Indkomne forslag:
Der var indkommet 3 forslag.
Forslag 1
Der var indsendt et forslag fra Jette Voigt, om man skulle prøve at lave en affaldsløsning med
fælles containere, i stedet for at hver husstand skulle have 3 beholdere stående. I første
omgang kunne man lave et forsøg på Lyngbakken 22-40.
Der var en del diskussion omkring punktet, herunder hvorvidt generalforsamlingen
overhovedet var i stand til at beslutte noget omkring dette. Til slut enedes man om en ændret
formulering af forslaget. Dette forslag blev sat til afstemning. Forslaget lød således:
Skal bestyrelsen arbejde på at undersøge mulighederne for at etablere et forsøg omkring
fælles affaldscontainere?
Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for, 5 stemmer imod, og nogle undlod at stemme.
Forslag 2
Der var indsendt et forslag fra Peter Mosbæk, omkring opstilling af en bom på stien for enden
af Stenten, da der køres med biler på stien, ligesom knallerter kommer kørende fra stien og ud
på Stenten med stor fart til fare for den øvrige færdsel på vejen.

Forslaget blev ikke sat til afstemning, men bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen omkring
dette.
Forslag 3
Der var indsendt et forslag fra Kim Wessel-Tolvig, vedrørende kommunens biler der kører alt
for stærkt igennem legeområdet ved Granhøjen 147.
Forslaget blev ikke sat til afstemning, men bestyrelsen vil tage kontakt til boligforeningen i
Granhøjen omkring dette.

9.
Eventuelt :
Bestyrelsen blev opfordret til at arbejde på en vedtægtsændring, således at de indkomne
forslag til generalforsamlingen, kan udsendes til medlemmerne sammen med dagsorden til
generalforsamling. Endvidere kunne indkomne forslag lægges ud på foreningens hjemmeside.
Dette tog bestyrelsen til efterretning.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Slut på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 21. juni 2012 konstitueret sig således:
Formand : Thomas Bernhardt, Lyngbakken 21
Kasserer : Kurt Jørgensen, Granhøjen 54
Sekretær: Claus Hørlykke, Lyngbakken 21
Bestyrelsesmedlem: Per Hvilsted, Granhøjen 30
Bestyrelsesmedlem: Jacob Overby , Granhøjen 46
Suppleant: Frank Møller, lyngbakken 40
Suppleant Benny Bjerregård, Granhøjen 50

