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Til                                                                                                                           Vester Nebel 

                                                                                                                                  30.11.2018 

Medlemmerne af 

Grundejerforeningen  

Bakkedraget Syd 

 

Referat fra ordinær generalforsamling den 28. november 2018. 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor. 

4. Rettidigt indkomne forslag.  

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af formand for bestyrelsen. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt – under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning. 

 

 

1.  Formanden, Karsten Lomholt bød velkommen og foreslog Jacob Muusmann som dirigent. Der 

var ingen modkandidater hvilket betød, at Jacob var valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at indbydelsen var rettidigt udsendt og generalforsamlingen derfor lovlig. 

 

2.  Formanden Karsten Lomholt aflagde beretning for det forløbne år. 

Også i det forgangne år er der kommet en del nye beboere i grundejerforeningen.  

Vi forbereder fældning af en række træer i hegnet ud mod stamvejen.  

Der er opsat bomme ved stien ud til Elkærholmvej. 

Gadefesten havde god tilslutning og alle havde en god dag og aften. Tak til festudvalget. 

Til arbejdsdagen var der som sædvanlig ringe tilslutning. Nogle havde dog i dagene før udført en del 

opgaver. 

Der er opsat ”hundelorteskilte” ved legepladsen, men hundene har svært ved at forstå dem. 

Legepladsen er kort før generalforsamlingen blevet synet og godkendt med ros. 

 

3.  Kassereren, Gitte Andersen fremlægger regnskabet, der er godkendt af bestyrelsen og revideret af 

revisor Michael D. Schulz. 

De forskellige poster blev gennemgået og begrundet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Det indkomne forslag fra bestyrelsen om at overføre yderligere 7.000 kr. til vejkontoen blev 

godkendt. 
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Michael D. Schulz foreslog at der opstilles en lokal miljøstation. Hvis kommunen betaler for 

oprettelsen og den placeres i hegnet længst mod vest, godkender generalforsamlingen forslaget.  

Det blev oplyst, at grundejerforeningen selv skal holde rent på miljøstationen. 

 

Kjeld Quist foreslog at der aftales et fælles eftersyn af gasfyrene. Kevin Boisen Lund vil undersøge 

markedet hvorefter grundejerne kan melde ind, om det har interesse. Jo flere der går med i 

ordningen, jo billigere bliver det. 

 

5.  Budgettet for 2019 fremlægges af kassereren. Kontingentet er uændret 1300 kr. årligt og der er 

kun foretaget få og små justeringer fra sidste år. 

Budgettet godkendes. 

Som tak for bestyrelsens arbejde, bevilges en spisning en gang årlig.   

 

6.  Valg af formand. Karsten Lomholt genopstiller og der er ingen modkandidater.  

Karsten Lomholt er hermed genvalgt som formand. 

 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jacob Muusmann og Per Borup Andersen genopstiller begge. Der 

er ingen andre kandidater, hvorfor de begge er valgt. 

 

Valg af suppleanter. Som suppleanter foreslås Casper Nicolaisen og Lars Chr. Pedersen. Der er ikke 

modkandidater, hvorfor begge er valgt. 

 

8. Valg af revisor. Michael D. Schulz genopstiller. Ingen andre kandidater. Han er hermed valgt. 

 

9.  Der er indhentet 2 tilbud fra anlægsgartnere om træfældning, men prisen er alt for høj.  

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at tage imod et tilbud fra Morten de Thurah, som 

foretager selve fældningen og efterfølgende indkaldes til en arbejdsdag hvor grenene flises. 

 

Petanquebanen sprøjtes for ukrudt med godkendt middel. 

 

 

Dirigenten takker for god ro og orden og den gode stemning. 

 

 

Referent: Per Borup Andersen 

 

 

Formand: Karsten Lomholt                                                       Dirigent: Jacob Muusmann 

 

……………………...............                                                    ……………………………… 


