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Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Hjortehaven 

 

Onsdag d. 5. februar 2020 kl.19:00 

 

18 fremmødte – heraf 15 med stemmeret. 

 

Pkt. 1 Gert Andersen valgt til dirigent – han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i hht. 

gældende vedtægter. 

 

Pkt. 2 Formandens beretning blev godkendt. Beretning er vedhæftet referatet – og lægges på vores 

hjemmeside.  

 

Pkt. 3 Gennemgang af periodens regnskab. Regnskabet blev godkendt  

(Er tidligere udsendt med indbydelsen til generalforsamlingen) 

 

Pkt. 4 Formand er ikke på valg 

 

Pkt. 5 Kasserer Anne Iversen og Flemming Bengaard ønskede ikke genvalg.  

To bestyrelsesmedlemmer: Poul Dalegaard og Michael Henriksen blev valgt for de næste 2 år 

 

Pkt. 6 Brian Skibsted og Stig Schønemann blev genvalgt som suppleanter 

 

Pkt. 7 Revisorer og suppleant: Juan Saplana og Carsten Hansen - og som suppleant Keld Eriksen 

 

Pkt. 8 Vedtægter - De gamle vedtægter blev sidst revideret i 1999, og der er sket meget siden da….  

 

Væsentlige formuleringer i vedtægterne gennemgået, og i den forbindelse blev den oprindelige ordlyd i 

kapitel 5 §11 vurderet til at være for stram, så den i stedet bliver således:  

 

§11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes på samme måde og med samme varsel som den 
ordinære og afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis mindst 3/4 10% af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer bestyrelsen om det. I begæringen skal dagsordenen for 
den ekstraordinære generalforsamling angives. 
 

Vedtægterne blev således vedtaget med denne ændring. Vedtægterne bliver herefter lagt på hjemmesiden. 

 

Pkt. 9 Indkomne forslag – ingen forslag modtaget. 

 

Pkt. 10 Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår kr. 2.200,- for 2020 samt en gangs beløb pr. parcel kr. 236,- for lovkrav for 

måleropsætning vedr. Radius.  

 

Spørgsmål til forhøjelsen: Hvordan kan man planlægge bedre over flere år? Måske kunne man lease en 

græsslåmaskine, når den på et tidspunkt skal udskiftes? Bestyrelsen tager kommentarerne til efterretning. 

14 stemte for og 1 stemte imod. 
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Pkt. 11 Evt. 

 

Sikavej 46 fremførte, at der køres meget stærkt på Sikavej, og har skrevet til kommunen om dette. Flere af 

de fremmødte delte disse oplevelser. Bestyrelsen har tidligere kontaktet kommunen for at få etableret 

chikaner som på Dådyrvej, men det har kommunen afvist. Bestyrelsen afventer nu, at Sikavej 46 får et svar, 

og vil herefter tage stilling til, hvordan der kan følges op.  

 

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden. 

 

Referent  

 

Irene Købke 

 

 

 

Bestyrelsen konstituerer sig således: 

 

Formand 

Bent Olsen 

Sikavej 73 

4050 Skibby 

 

Kasserer 

Poul Dalegaard 

Sikavej 27 

4050 Skibby 

 

Sekretær 

Irene Købke 

Sikavej 52 

4050 Skibby 

 

Michael Henriksen 

Dådyrvej 8 

4050 Skibby 

 

Kresten Johansen 

Dådyrvej 77 

4050 Skibby 

 

 

 


