
 

 

 

 

 

 

Referat fra Grundejerforeningen 

Hjortehavens generalforsamling 
 

Generalforsamling: Tirsdag den 16. marts 2010  
 

(Der var fremmødt 19 stemmeberettigede incl. 1 fuldmagt) 

 

Pkt. 1 Jens Fønss blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

 

Pkt.2 Formandens beretning: 

 

Fællesantenne 

I snart 2 år har vi arbejdet på en forbedret udgave af vores TV signaler, som skal leve op til 

fremtidens TV krav og samtidigt til en fornuftig pris. 

I efteråret 2009 gik der så hul på bylden, og alt kørte på skinner, lige indtil at TDC meddelte at de 

blev en måned forsinket. Men en ulykke kommer sjældent alene, så yderligere en forhindring 

dukkede op, og det var frosten. Frosten har holdt sit tag i jorden siden december, og det har været 

umuligt at grave det manglende kabel ned. 

 

Internet 

Det nye 5Ghz udstyr i masten der blev sat i drift i 2009, og har virket upåklageligt.. 

Vi havde et enkelt nedbrud en søndag, og TDC skiftede routeren næste morgen.   

Der er nu 55 på nettet, hvoraf 22 har det nye 5Ghz udstyr. 

Det koster 1000 kroner at tilslutte sig internettet og 50 kroner om måneden i abonnement.  

 

Fællesareal 

Vi har haft besøg af et hold gartnerelever, som har beskåret træerne på fællesarealerne. 

Til hakkedagene kunne vi godt bruge nogle flere hænder. Hvis vi først skal ud og købe fremmed 

arbejdskraft til den normale vedligeholdelse, kommer det til at koste mange penge. 

 

Legepladsen 

Legepladsen er stadig helt i top, men også den kræver vedligeholdelse, når al træet skal smøres ind i 

lindolie, og faldunderlaget efterfyldes med flis. Også her er der brug for medlemmernes 

arbejdskraft. 

 

Webside 

Husk, at vi har websiden www.hjortehaven.dk , som vi opdaterer med oplysninger om arbejdsdage, 

lokalplaner, driftsinformation, TV programmer mm. 

    

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 3 Anne gennemgik regnskabet og det blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4 Torben blev genvalgt for en 2-årig periode som formand. 

 

Pkt. 5 Mogens og Flemming blev genvalgt for en 2-årig periode. 

 

Pkt. 6 Stig og Rene blev genvalgt som suppleanter 

http://www.hjortehaven.dk/


 

Pkt. 7  Birthe og Carsten blev genvalgt som revisorer og Juan som revisorsuppleant 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

 

 Torben Nørskov Sikavej 52  Formand 

 Anne Iversen Dådyrvej 109 Kasserer 

 Gert Andersen Sikavej 51  Sekretær 

 Mogens Persson Dådyrvej 85  Legeplads 

 Flemming Bengård Dådyrvej 81  Fællesareal  

 

Pkt. 8 Udgik – der var ingen forslag 

 

Pkt. 9 Budgettet for 2010 blev enstemmigt vedtaget.  

Der bliver derfor opkrævet 2 x 1.015 kr. i år. 

 

Pkt. 10 Evt. Der var en mindre debat om, hvorvidt fællesarealerne skal ”forenkles”, hvilket betyder 

mere græs og færre vilde roser. Det er også en debat som bestyrelsen løbende drøfter, især fordi vi 

savner arbejdskraft til hakkedagene. 

  

Dette er atter en opfordring til, at I kommer ud på fællesarealerne, og giver en hånd med. Alternativt 

må vi købe fremmed arbejdskraft, og det kan nemt resultere i en kontingent forhøjelse på 5-600 kr. 

om året. 

 

En grundejer havde et indlæg med på generalforsamlingen, der omhandlede hundelort på stier og 

græsarealer herunder legepladsen.    
Grundejeren havde lavet en optælling af hundelortene, og markeret dem med et lille flag. Resultatet 

blev ikke mindre end 150 flag. 

 

Efter en del debat om emnet og mulige sanktioner, blev enden på debatten, at vi opfordrer 

hundeejerne til at samle lorten op i en pose, og undlader at smide posen fra sig i fælles arealet, og i 

stedet tager den med hjem i sin egen skraldespand. 

 

Vis hensyn og tænk både på børnene der leger i fælles arealerne, og på personerne der bruger 

sin tid på at vedligeholde dem. 

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet i god ro og orden 

 

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

Jens Fønss - dirigent

 


