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Grundejerforeningen Hylkedalsparken 
http://hylkedalsparken6000.dk 

 
Referat fra generalforsamlingen tirsdag 25/2 2014 på Bakkeskolen 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Benny Asmussen, der blev valgt. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derved beslutnings 

dygtigt.  

Der var mødt 37 hustande og 45 beboere op, hertil kommer 9 fuldmagter, så derved kan 

vedtægterne godkendes.  

 

2. Formands beretning 

Velkommen 

 

Hoved punkter: 

 

Præcisering af bestyrelses arbejde  

Ny kasserer CVR registrering 

Sugning af regnvandsbrønde 

Området mellem parcel husene og rækkehusene ryddet 

Skråning mellem rækkehusene 

Arbejdsgruppen 

Gartneren 

Snerydning  

Gade fest  

Asfaltering  

Områdets bag række husene engen /overdrev/græsklædt grønning og klippet græs 

 

Kære beboere år 2013 har været en meget turbulent år for bestyrelsen der har godt nok været 

mange møder med forskellige instanser, det var næsten sådan at vi så mere til bestyrelsen 

end vi så til vores familie. 

Det skal naturligvis ikke lyde som nogen former for beklagelse, så vi har naturligvis grebet 

sagerne an og fået diverse sager løst.  

Dog vil vi gerne præcisere hvordan vi ønsker at vores arbejde bliver i fremtiden det bringer 

mig til det første punkt. 

 

Præcisering af bestyrelses arbejde 

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at holde møde ca. hver 2. måned, hvor bl.a. alle indkomne 

sager fra beboere i Hylkedalsparken tages op til drøftelse og de som er skriftligt indgivet vil få 

svar fra os. 

 

Hvis der skulle opstå uforudsete vigtige situationer mellem bestyrelsesmøderne, tager 

bestyrelsen selvfølgelig stilling til dette. 

 

Før en situation karakteriseres som vigtig, skal det være en situation der har, kan have 

konsekvenser for ve og vel. Dette kan f.eks. være belægningssten på trappe der ligger løs, 

osv.. 
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Utilfredshed med gartneres fjernelse af ukrudt, klipning af græs osv. anses ikke af bestyrelsen 

som en vigtig situation som kræver handling her og nu. Dette vil tages op på næste møde eller 

ved samtale med gartneren. 

Bestyrelsen havde igennem hele 2013 haft en konstruktiv briefing med vores gartner, vi 

behøves ikke hver gang der skal trækkes et stk. ukrudt op, som ikke er i orden at informere 

alle borgerne. 

 

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde, derfor må det accepteres, at bestyrelsen ikke kan 

springe hver gang der er lidt ukrudt et forkert sted, som ikke er i orden. 

Samtidigt er der nogle beboere som ikke vil acceptere, hvad vi skal rette os efter, så jeg vil 

her lige komme med rækkefølgen. 

 

 

 

Rækkefølgen:  

1. Kolding Kommunes overordnet politik.  

2. Kolding Kommunes lokalplan nr. 0815-2A 

3. Vedtægter gældende for området 

4. Generalforsamlingen for Hylkedalsparken 

5. Den valgte formand 

6. De valgte bestyrelse medlemmer 

7. Alle husstande som har betalt, den fastsatte kontingent for gældende år.   

Det betyder, at vi skal rette os efter hvad kommunen sender ud af direktiver, samt at vi ikke 

kan gøre som vi vil, da gældende regler og vedtægter i lokalplanen skal efterleves. Samtidig er 

det de forslag som er indkommet og godkendt ved en generalforsamling, som bestyrelsen 

efterlever. Så alt i alt kan og må vi ikke ændre i noget, før det er vedtaget på en 

generalforsamling eller i værste fald godkendt af kommunen. 

Ny kasserer CVR registrering 

Dette har intet med vores kasserer Jesper Schlebaum tværtimod, Danske bank ja det gælder 

sådan set alle banker forlangte når vi skiftede kasserer at vi blev CVR registreret, kopi af 

vedtægter og generalforsamlingens referat for 2013, det medfødte desværre, at vi lå lidt 

underdrejet i godt 1 måned inden de godkendte Jesper som kasserer. 

 

Sugning af regnvandsbrønde 

Bestyrelsen har godkendt ”Lille Slambert” fra Vamdrup til at komme og suge vores regnvands 

brønddæksler, det blev gjort i april måned, desværre 1 måned senere synes Kommunen også 

de vil gøre det. Selvom de havde skrevet til mig, at det ikke blev gjort mere, ja hvem ved 

hvad der sker nede på kommunen. 

Senere på året, da vi forespurgte ved Kolding Spildvand fordi vi har til hensigt at renovere 

stamvejen, det kommer jeg ind på senere, blev de sandelig også suget igen, så det må siges, 

at der har været godt gang i sugningen i Hylkedalsparken sidste år. 

 

Området mellem parcel husene og rækkehusene ryddet 

Som vedtaget på generalforsamlingen sidste år fik vi mandat til at rydde stykket mellem 

parcelhusene og rækkehusene, vi regner med, at for fremtiden skal det indgå under gartners 

arbejde. Selve området skal være lavt bevoksning efter Kolding Kommune beplantnings 

anvisning, her hører græs også med som lavt bevoksning og for god orden skyld har 

Grundejerforeningens bestyrelse ansvar for området. 

 

Skråning mellem rækkehusene 
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Skråningen mellem rækkehusene blev i 2013 slået 2 gange med skårlægger bestyrelsen 

finder, at området er blevet væsentligt pænere og bestyrelsen vil ikke gøre mere ved 

skråningen end hvad der er blevet gjort nu. 

Som en lille sjov ting, ja så er skråningen slet ikke med i vores lokalplan, men Kommunen og 

bestyrelsen har fundet en fornuftig løsning på denne lille problematik. 

Det står i lokalplanen under § 11 pkt. 11.6 der står der nemlig følgende: 

 

Grundejerforeningen overtager vedligeholdelsen af områdets veje, stier, legepladser 

og fællesarealer med tilhørende beplantning samt vedligeholdelse af fælles 

forsyningsledninger, som ikke måtte være overtaget af de offentlige. 

Det vil sige at grundejerforeningen selv styrer, hvad der skal ske med vedligehold af 

skråningen, vi er ikke underlagt noget former lokalplaner vedr. skråningen. 

 

Arbejdsgruppen 

Sidste generalforsamling blev der opfodret til at nedsætte en arbejdsgruppe, gruppens opgave 

var at fremkomme med et oplæg for udvikling og løbende vedligehold af de grønne områder i 

grundejerforeningen Hylkedalsparken.  

 

Først vil jeg lige sige tak for jeres arbejde, det var virkeligt konstruktiv det I fremkom med. 

 

Bestyrelsen foreslog 3 personer til den nye arbejdsgruppe, fordi vi havde valgt 3, var at vi 

gerne vil have 1 fra ejer rækkehusene - 1 fra parcelhusene og 1 fra andelsbolig foreningen, for 

god orden skyld deltog bestyrelsen ikke, da vi ikke ville bremse noget former for mulige gode 

løsninger.  

Gruppen bestod af: Niels Nielsen Hylkedalsparken 2, Anette Lautrup Hylkedalsparken 47 og 

Ingvard Dupont Hylkedalsparken 37 

Bestyrelsen har fået udarbejdet 3 forslag over skråningen, som vi har fremlagt som forslag, 

bestyrelsen vil godt lige sige, at vi finder prisen alt for højt, dog skal forslaget fremlægges det 

skylder vi arbejdsgruppen, de 3 forslag er på hele skråningen og ikke som sidste år hvor der 

var kun et lille område. 

 

Gartneren 

Vi beholder Schultz, Anlæg og Vedligehold. Bestyrelsen har fået optimeret de kritikpunkter der 

var, som sagt tidligere havde vi i 2013 en god dialog med vores gartner og vi fik rettede det 

op på hen af vejen og vi mener at gartneren har gjort et godt stykke arbejde, derfor har vi 

også skrevet kontrakt for 2014.  

 

Snerydning  

Vi beholder Nysom til at rydde for sne også for sæsonen 2014/15 heldigt næsten intet sne 

endnu, det er godt for vores kasse. 

Vi har ændret lidt i snerydningen, når der ryddes for sne, bliver det nu ryddet helt hen til 

nummer henholdsvis 59 og 60 dog kun gravkoens skovls bredde, til gengæld ryddes lommerne 

kun ved ekstrem sne mængder. 

 

Gade fest aflyst 

På grund af et begrænset antal tilmeldte, vil det være for meget at betale for telt-borde-stole 

leje, sat i forhold til deltagerantallet. Da vi stadigvæk bestræber os på at køre en økonomisk 

ansvarlig linje, finder bestyrelsen at det var rigtigt at aflyse gadefesten. 

Vi prøver igen i 2014 

 

Asfaltering  

Bestyrelsen har haft 2 asfalt firmaer oppe for at give tilbud på asfaltering, for det første mente 

begge firmaer at det var ”overkilling” at asfalterer nede ved rækkehusene, dog håber vi at få 

hele området med, hvis vi får held med at få kommunen med i asfalteringen.  
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Vi har afholdt møde med Kommunen de er slet ikke uvilligt til at hjælpe, vi mangler lidt, så 

enden bliver forhåbentligt, at Kommunen går ind og får deres asfalt firma til at udføre arbejde 

og vi overfører penge til Kommunen, det vil helt sikkert blive flere møder her i foråret. 

Hvis det går i orden bliver det forhåbentligt idet sene forår. 

 

Eneste minus er at vi overtager hele vejen DVS om ca.30 år betaler vi selv, men så har vi også 

ca. 30 år til at spare beløbet op.  

 

Vi har fået undersøgt LYS, VAND og KLOAK og intet af det skal skiftes i de næste mange år. 

 

Områdets bag række husene engen /overdrev/græsklædt grønning og klippet græs 

Kære borger i Hylkedalsparken ja blækket var næsten ikke tørt fra sidste generalforsamling, 

før vi begyndte at få henvendelser vedr. stykket bag rækkehusene, som jeg startede med at 

præcisere, at vi alle her skal respekterer generalforsamlingen, som er bestyrelsen højeste 

myndighed, her blev der intet sagt om området bag rækkehusene, DVS vi ikke havde nogen 

former for mandat til at gøre ret meget ved stykket og slet ikke bruge ret meget midler på 

området  

 

Som sagt i starten har det været en turbulent år, og denne lille opgave her, har fuldstændigt 

overskygget næsten alt andet, hvad vi ikke har afholdt af møder og været i dialog med 

Kommunen ja og skulle sætte sig ind i diverse regler/love/bekendtgørelser og lokalplaner. 

Det skal jeg nok lade være at komme ind på yderligere, det er det simpelthen ikke nok tid til, 

så I alle får her en kort gennemgang af hvad forløbet var og hvorfor vi kom til at arbejde med 

det. 

 

Kort gennemgang af hele forløbet: 

 

 Kolding Kommune fik interesse da der blev klaget til KOLDING Kommune, af en af 

borger fra andelsbolig foreningen, over vores håndtering af området bag rækkehusene 

at hele området skulle klippes/beskæres. 

 Bestyrelsen fik en fornuftig snak med Kommunen og bedst som vi troede at sagen var 

faldet til ro, JA SÅ kom der en ny henvendelse til Kolding Kommune. 

 Vedkommende gjorde det igen og påstod at bestyrelsen chikanerede personen og 

klagede over at bestyrelsen misligholdte området og vedkommende ville tilbageholde 

kontingentet for Andelsboligforeningen i alt 17 styk.  JA så var løbet kørt.  

 Jeg pointer, at alle har ret til at skrive /kontakte kommunen, men det kan give 

konsekvenser, det må man bare vide. 

 Bestyrelsen skrev selvfølgeligt til vedkommende borger, men vedkommende mente der 

var bedre at kommunikere med Kolding Kommune uden om bestyrelsens viden. 

 Bestyrelsen indkaldte vedkommende borger til et møde, hvor alle parter kunne få rene 

linjer, hvordan vi forventet et positivt samarbejde skulle være. 

 Desværre vedkommende ønskede ikke nogen former for dialog med os, og mødte ikke 

op til mødet mellem beboeren og bestyrelsen, hvilket var skuffende, grundet at flere i 

bestyrelsen måtte flytte planlagt ferie. 

 

Tilbage Til Engen 

 

 Først skulle hele området ryddes/beskæres, så området ikke over gik til skov, det vil 

have kostet os over 100 000 kr. 

 Så var det inde i stedet for rydning, at vi skulle have kreaturer på stykket, så var vi fri 

for at rydde stykket. De gener ved lugt/ fluer og kreaturer helt op til haverne ved de 

nederste rækkehuse og hele området blev indhegnet med pigtråd og elektrisk trådhegn 

det ville heller ikke være smukt syn. 
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 Vi forhandlede os til, at der kun er 2 mindre slåen områder som skal ryddes. For så at 

få en ensartede hed på området har vi ekstra ordinært fået lov at skårlægges/klippe 

græsset på det øverste stykke pris ca. 15 000 kr.  

 Det kan jeg så sige det er gjort, det stod ikke til forhandling det var bare noget som vi 

skulle gøre, der mangler dog lige skårlægning af græsset.  

 Det skal være slået inden yngle sæsonen starter som starter den 1. april til den 1. 

august, så det var jo godt vi ikke bare for løs med motorsave og buskryddere 

for så havde vi fået endnu større problemer. 

 Kolding Kommune opdagede desværre også, at nogle af grundene ved de bagerste 

rækkehuse er alt for store i forhold til hvad de må være, der er nogen som har taget 

dele af grundejerforeningens jord til deres eget.  Området bag rækkehusene skal 

henlægge som græsklædt grønning og ikke bruges til haver.  

 De involverede personer får direkte besked af bestyrelsen efter generalforsamlingen. 

 

De regler/love/bekendtgørelser og lokalplaner, som Grundejerforeningen fremadrettet skal 

inddrage på området bag de sidste rækkehuse og helt ned til Seest Mølleå er følgende: 

 Naturbeskyttelsesloven § 3 beskyttede naturområder det gælder hele stykket fra 

ca. 8 meter bag de sidste rækkehuse og helt ned til åen og fra det østlige skel til og 

med stien /vejen Holbergs vej. 

 Lov nr. 191 af 12. marts 2009 om drift af landbrugsjorde, det gælder også som 

ovennævnte lov 

 Lokal plan nr. 0815-2A. Det gælder kun stykket også kaldes græsklædt grønning, det 

er hvor stejlstykket begynder, hvor overdrevet overtager  

Grundejerforeningen har været i dialog med Kolding Kommune, hvorledes vi skal fortolke 

ovenstående regler/love/bekendtgørelser og lokalplaner. 

 

Grundejer foreningen har sammen med Kolding Kommune fundet en løsning, som bestyrelsen 

er tilfredse med.  

I aftalen lyder det at Grundejer foreningen ikke skal rydde de træer der er før 2004 og på det 

stejlestykke i østlige ende af vores område er undtaget af lov om landbrugsjorde. 

 

Tilbage står området lige bag rækkehusene også kaldes det græsklædte grønning, her er det 

blevet aftalt, at de 2 store slåen områder knuses/skårlægning på området og resten af stykket 

med høje vedplanter og græs klippes, så der bliver ensartet område og det vil også fremme 

græs vegetationens opvækst. 

 

Dvs. Grundejerforeningen har rydningspligt på hele området mindst hvert 5 år, men vi 

bestemmer selv hvor meget og hvor intensiv, der skal ryddes, dog må området på ingen 

nogen måder vokse til skov. 

 

Til sidst er der ikke tale om der klippes fremover, græsklipning har vi fået lov ekstra ordinær, 

så vi kan få en ensartethed, det skal henlægge som græsklædt grønning, på selve stykket bag 

rækkehusene. 

 

Efter formandsberetning var der spørgsmål vedr. formandsberetning, hvor nogle 

beboer mente bestyrelsen var lidt for rare over for Kolding kommune, man mente at 

vi burde klage over Engen og grundene som kommunen mener, er for store. 
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Bestyrelsen har truffet et valg, hvor man hellere ville have en god dialog med 

kommunen end at bekrige dem, det mener bestyrelsen vi når længere med, end at 

bekrige Kommunen.  

 

Formandsberetning blev derefter godkendt. 

 

 

3. Regnskab. 

Kassereren fremlagde regnskabet. Regnskabet godkendt (vedhæftet). 

 

4. Indkomne forslag 
 

Bestyrelsen havde vurderet, at vores vedtægter ikke var tidssvarende mere, derfor kom 

bestyrelsen med forslag om vedtægtsændringer. 

Dirigenten gjorde opmærksom på at der var nok husstande tilstede, derfor kunne følgende 

vedtægter fremlægges og de blev godkendt alle ændringer. 

Følgende vedtægter er blevet ændret til følgende ordlyd: 

§5 

Ethvert medlem skal have et eksemplar af vedtægterne. Den tilsendte kontingents opkrævning 

gælder som medlemsbevis, når indbetaling har fundet sted og giver derefter adgang og stemmeret i 

det pågældende år og til den førstkommende generalforsamling. 

§7 

Hver enkelt husstand betaler kontingent m.m. til foreningens bestridelse af de fælles udgifter, 

herunder foreningens administration. Beløbets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling 

og skal indbetales til den fastsatte dato. 

Er beløbet ikke betalt inden nævnte dato, er bestyrelsen berettiget til at lade beløbet overgå til 

inkasso. Medlemmer der er i restance har ikke adgang til generalforsamlingen. 

§ 8 

Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens sager. Generalforsamlingen skal 

holdes 1 gang om året inden udgangen af februar måned. Og skal indvarsles skriftligt med mindst 6 

ugers varsel. 

Indvarslingen skal indeholde oplysninger om dagsorden, der mindst skal bestå af følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning for det forløbne år. 

3. Det reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse, med underskrift af to 

revisorer. 

4. Indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

6. Valg af formand – i lige årstal – bortfalder i ulige årstal 

7. Valg af kasserer – i ulige årstal – bortfalder i lige årstal 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

2 medlemmer vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal 

1 medlem vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal 

9. Valg af suppleanter - som vælges for to år 

1. suppleant vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal 

2. suppleant vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal  
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10. Valg af en revisor – som vælges for to år 

1 revisor vælges i lige årstal – bortfalder i ulige årstal 

1 revisor vælges i ulige årstal – bortfalder i lige årstal 

11. Valg af revisorsuppleant – som vælges for et år 

12. Eventuelt 

Forslag fra medlemmerne, som er skriftlig fremsendt til formanden senest 4 uger før 

generalforsamlingen, behandles under punkt 4. 

Forslag der indkommer senere end 4 uger før generalforsamlingen og forslag, der måtte indkommer 

på selve generalforsamlingen, kan ikke sættes under afstemning. 

§9 

Hvert gyldigt medlemsbevis giver adgang til at afgive 1 stemme for hver husstand. 

Ved forhindring af fremmøde til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling kan 

fuldmagt gives til bestyrelsen eller andre medlemmer af Hylkedalsparken Grundejerforening under 

forudsætning af, at kontingentet er betalt rettidigt. 

§11 

Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur med 3 medlemmer i lige årstal, herunder formanden og  

med 2 medlemmer i ulige årstal, herunder kassereren.  

Formand og kasserer kan ikke afgå samtidigt. 

Revisorer afgår skiftevis – som vælges for to år. Genvalg kan altid finde sted.  

1 revisor vælges i lige årstal  

1 revisor vælges i ulige årstal  

Suppleanter afgår skiftevis – som vælges for to år. Genvalg kan altid finde sted.  

1. Suppleant vælges i lige årstal 

2. Suppleant i ulige årstal. 

§12 

Kassereren modtager alle indtægter og skal føre kassebog, der til enhver tid skal kunne forelægges 

for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse. 

Kassereren er bemyndiget til at hæve på foreningens bankkonti m.v. Kassebogen skal føres a jour, 

ligesom bilaget for udgiften skal nummereres og arkiveres samt bogføres. 

§14 

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet kontrolleres af de 2 af generalforsamlingen for året 

valgte revisorer, der mindst en gang om året kan foretage uanmeldt kontrol af kassebog og bilag og 

konstatere beholdningens tilstedeværelse m.v. 

Inden l0. januar hvert år afleveres regnskabet for det forløbne år til revisorerne, der tilbagesender 

det reviderede regnskab med bemærkninger til kassereren inden førstkommende 31. januar. 

 
Øvrige forslag til generalforsamlingen: 

 

Forslag 1: 

Skråning – Løsning 1 

Plantning af Dværgmispel på hele skråningen. 

Prisoverslag: 188.718,75 kr. 

Kontingent stigning 2014: 3.145,50 kr. 

Kontingent 2014: 4.945,5 kr. 

Forslaget nedstemt. 



 8 

  

Forslag 2: 

Skråning – Løsning 2 

Plantning af Bøgepur på hele skråningen. 

Prisoverslag: 188.718,75 kr. 

Kontingent stigning 2014: 3.145,50 kr. 

Kontingent 2014: 4.945,5 kr. 

Forslaget nedstemt. 

  

Forslag 3: 

Skråning – Løsning 3 

Barkflis på hele skråningen. 

Prisoverslag: 107.187,50 kr. 

Kontingentstigning 2014: 1.786,50 kr. 

Kontingent 2014: 3.586,50 kr. 

Forslaget nedstemt.  

Forslag 4: 

Fra bestyrelsen. 

Samme vedligeholdelse af skråningen som 2013: 

2-3 gange slåning årligt 

Prisoverslag: 14.000 kr. 

Kontingentstigning 2014: 0 kr. – indlagt i budgettet 

Kontingent 2014: 2.000 kr. 

Forslaget nedstemt.  

Forslag 5: 

Fra bestyrelsen 

Ingen vedligeholdelse af skråningen, som derved vil vokse til igen. 

Kontingentnedsættelse 2014: 230 kr. 

Kontingent 2014: 1.770 kr. 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag 6: 

Når vedtægterne skal moderniseres, foreslår jeg, at man sletter “den lokale” i § 12, så der står 

“Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse”. 

Den lokale er et levn fra dengang, Seest havde en sparekasse, men i dag er stort set alle 

banker landsdækkende, og den mest lokale i Kolding er vel Sydbank. Midlerne bør anbringes 

der, hvor de giver flest renter/koster færrest gebyrer. 

Er godkendt og flettet ind i vedtægtsændringerne. 
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Forslag 7: 

Al information lægges ind på hjemmesiden www.hylkedalsparken6000.dk 

Referater, indkaldelse til ordinære generalforsamlinger og ekstra ordinær generalforsamling 

udsendes elektronisk. De som ikke har nogen former for elektronisk post vil få det udleveret i 

deres postkasser. 

Det er til hver tid beboerne der er ansvarligt for korrekt mail, ændring skal ske til formanden. 

Forslaget blev vedtaget. 

Forslag 8: 

Ønsker oplysning om beplantningsplan, som er godkendt af Kolding Kommune, for del område 

1 & 2 Hylkedalsparken. 

Dette for at området fremstår i henhold til godkendt beplantnings plan, samt for at undgå der 

ikke bliver lavet beplantning som ikke er i henhold til den godkendte beplantningsplan, for del 

område 1 & 2. 

Lokalplan nr.o815-2A se paragraf 9. 

stk. 9.1.3. 

Er blevet belyst i formandsberetningen, dog var der nogle beboer som mener havde noget fra 

dengang området blev udstykket, bestyrelsen ønsker gerne det materiale, dog kan det nok 

ikke bruges efter ca. 40 år  

Forslag 9: 

Vil spørge om det er muligt at få lagt en stor sten eller opsat en pullert på hjørnet i venstre 

side, mellem del område 1 & 2. spec. store vogne at snitte hjørnet og køre ind over jorden 

inden længe vil der være et stort hul og alle sten vil blive kørt op på vejen. 

Forslaget blev vedtaget.  

 

Dirigenten fastslog at der nu køres videre med den nye dagsorden. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2014 

Kasseren fremlagde budget for 2014. Kontingentet fastholdes på kr. 1750,00kr. 

 

6. Valg af formand  

Vagn Buhl Søes modtog genvalg. 

 

7. Valg af kasserer 

Ikke på valg. 

 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

John Redlef Nielsen modtog genvalg 

Birgit Nørgaard modtog genvalg 

 

9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter  

Dorte Lissau som er 1 suppleant modtag genvalg og blev valgt for 2 år  

Else Lauridsen som er 2 suppleant modtog genvalg og blev valgt for 1 år 

 

10.  Valg af 2 revisorer 

Kirsten Vejrum ønskede ikke at genopstille. 

Annemette Madsen blev valgt for 2 år 

Knud Skjolborg modtog genvalg og blev valgt for 1 år 

 
11.  Valg af revisor suppleant 
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Jan Bering modtog genvalg. 

 

12.  EVT. 

Sten ved nummer 2 uhensigtsmæssigt ingen plads hvis en ”snitter” svinget oppe fra. 

 

Vendepladsen posten sviner med papir og strips, bestyrelsen vil kontakte postvæsnet om at 

der ryddes op. 

Pumpe huset græsset omkring klippes ikke bestyrelsen vil kontakte TREFOR om hvem der skal 

udbedre det. 

Lave en arbejdslørdag bestyrelsen vil udarbejde en plan over sager der kan laves på en 

arbejdslørdag, mod at bestyrelsen giver en lille traktement. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Formand Vagn Buhl Søes 

Tlf.24 68 82 48  

Mail vagn@stofanet.dk 

 

 

Regnskabet for 2013 er vedhæftet i ny PDF fil. 

 

 

 

 


