
Dato: 17. april 2013 

Sted: Medborgerhuset, Hvidovrevej 288 

Deltager:  G/F Svendebjerg Fremødte 26 

Fra Best.: Steen M, Jytte, Hans Henrik, Kurt, Steen H. og Jes. 

Referent: Kurt Holm Petersen 

Fremmødte:  35 parceller = 56 personer 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2012 og budget for 2013. 

4. Vedtagelse af kontingent, honorarer og diæter. 

5. Valg af formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.. 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

7. Indkommende forslag. 

8. Eventuelt.  

Mødereferat:   

Pkt. 1  Steen Holdt blev af bestyrelsen foreslået som dirigent. Valgt uden modkandidat. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at indkaldelsen var lovligt 

varslet.              Herefter gav han ordet i formanden Steen Maagaard for 

aflæggelsen af bestyrelsens beretning. 

 

Pkt. 2 Formanden bød velkommen og en særlig velkomst til nye grundejere. 

Loppemarked 26/8 

Der var 13 boder, vejret var godt, stor aktivitet, måtte lukke Hellbergsvej i 

begge ender, da besøgende 2 gange var ved at påkøre publikum, da blikket var 

mod boderne frem for kørebanen. 

Banko blev ikke til noget i år, da vi havde for travlt med at rende til møder med 

fjernvarmeselskabet.  

Fastelavn 10/2 

Blev udskudt til 24/2 i et forsøg på at få flere deltagere, samt give børnene 

mulighed til at slå katten af tønden flere gange i år. Der var lidt færre end 

normalt, men stor glæde og alt forløb hurtigere end beregnet. 

Hjemmeside + mail + facebook 

En stor ros til næstformanden Hans Henrik for udarbejdelsen af vores IT. Nu 

kan alle følge med i hvornår der er begivenheder og hvad der sker i 

grundejerforeningen. Sende mail-indlæg og følges på Facebook. Ved valg af 

nyhedsbrev sparer vi papir, blæk og omdelingstid.  Der er planer om en rubrik om 

køb, salg, udlejning til internt brug – andre ideer er mere end velkomne som 

indlæg på vores mail. 

Bestyrelsesmedlemmer har vi mærkelig nok ikke for mange af, lige for tiden, så 

når vi kommer til valg af disse, må I gerne råbe i munden på hinanden, for at 

komme med i et godt og muntert team. 

 

Pkt. 3 Regnskabet blev gennemgået af kassereren Jytte.  

Der var kommentarer til posten ”Restance”, dette blev forklaret af formanden 

og kasernen –at noget af det skyldes de mange salg/køb af ejendomme hvor 

ejendomsmæglerne ikke har rettet henvendelse til grundejerforeningen, og 

derfor kan der være restancer fra fraflytter. Dette er noget der arbejdes på. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

Budgettet for 2013 blev gennemgået, og der var følgende kommenterer: posten 

på kr. 10.000?. Det er det beløb bestyrelsen kan bruge uden at indkalde til 

ekstraordinær generalforsamling.  Der efter blev budgettet godkendt. 

 

Pkt. 4  Kontingent og honorarer er uændret og godkendt. 

 

Pkt. 5  Formand Steen Maagaard blev genvalgt 

Kurt Holm Petersen blev genvalgt, og Jes Jul Jensen blev genvalgt. 

 Suppleanter: Bo Høegh Westhoff blev genvalgt. 

 Nyvalgte suppleanter: Bjarne Christrup og Katja Hansen 

 

Pkt. 6 Revisor: Bjarne Jensen blev valgt som revisor og Carsten Falk Petersen blev 

valgt som suppleant 

 

Pkt. 7 Der var ingen indkomne forslag. 

 

Pkt. 8 Her blev rejst spørgsmålet, om grundejerforeningen ikke kunne have redskaber 

der kunne lejes ud, det må foreningen ikke med mindre at vi er forsikret. 

Formanden opfordre at man på hjemmesiden kunne have en side, med hvem der 

har noget de vil låne ud. 

 Vej chikaner: Hvor lang er men kommet med dem?, formanden har kontakt med 

en grundejerforening som har fået chikaner, han vil nu kontakte andre for at 

man i samlet trop kan presse kommunen til en afgørelse. 

 

Formanden Steen M. takkede Steen Holdt. for vel udført arbejde, og ønskede alle en god sommer. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:35. 

Herefter have EBO en uddybende ”reklame” for det kommende fjernvarme. 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen: 

Formand. Steen Maagaard, Hellbergsvej 9 

Kasserer Jytte Jepsen, Svendebjergvej 28 

Best. med. Kurt Holm, Svendebjergvej 24A -  Steen Holdt, Chat. 

Boothsvej 33 - Jes Juel Jensen, Hellbergsvej 18 - Hans Henrik Møller 

Velling, Svendebjergsvej 45 

Suppleanter: Bo Høegh Westhoff, Cath. Boothsvej 55, - Bjarne Christrup, 

Svendebjergvej 27, Katjs Hansen, Will. Boothsvej 9 

Revisor:  Peter Larsen, Kålagervej 30, - Bjarne Jensen, Hellbergsvej 8 

     Revisorsuppleant: Carsten Falk Petersen, Svendebjergvej 21 

 

Bestyrelsen undskylder meget at der ikke var smørrebrød nok, det sker ikke igen. 

PGV.: 

Kurt Holm Petersen  Steen B. Holdt 

  Dirigent 

 

 


