
     
Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Hjortehaven 

Tirsdag d. 17. marts 2015 

 
Der var 13 stemmeberettigede medlemmer til stede. 

 

Pkt. 1 Jens Fønss blev valgt til dirigent uden modkandidater 

 

Pkt. 2  Formandens beretning blev godkendt (er vedhæftet/vedlagt) 

Bemærkninger angående hundelortene, husk at påtale det når I ser at hundelufteren 

ikke rydder op efter sig.  Bestyrelsen bør overveje et par ekstra affaldsspande rundt på stierne.  

 

Pkt. 3 Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

 

Pkt. 4 Valg af formand ..udgik var ikke på valg 

 

Pkt. 5 Anne og Gert var på valgt og blev genvalgt for en 2-årig periode 

 

Pkt. 6 Stig Schønemann blev genvalgt som suppleant og Bent Kofoed Olsen blev valgt som 

ny suppleant. 

 

Pkt. 7 Revisorerne og suppleanten, Juan, Carsten og Jørgen blev genvalgt 

 

Pkt. 8 Ingen indkomne forslag 

 

Pkt. 9 Budgettet blev godkendt.. Kontingentet er uændret 1.700 kr. i 2015 

 

Pkt. 10 Eventuelt: 

 

Under eventuelt var der en livlig debat om specielt vores rosenstykker nederst mod marken. 

"kunne man ikke plante stauder, de er så kønne at se på, kunne man ikke bare så græs, 

hvordan/hvorfor er jorden så dårlig etc.etc." jo spørgsmålene var mange, men nogen egentlig 

beslutning, blev det dog ikke til, Generalforsamlingen udtrykte dog sin tilkendegivelse af, at det er 

bestyrelsen, der har det endelige ansvar/overordnet plan for fællesarealerne herunder specielt de 

omtalte rosenstykker. 

 

Til de der har brændeovne brug nu tørt brænde og ikke alt mulig andet! Lugtgenerne er store 

for de omkringboende naboer. 

 

Og endelig til sidst. Husk der er altså 50 km begrænsning på vores veje, men det er tilladt at 

køre langsommere og blinke af når I drejer. 

 

Herefter kunne dirigenten slutte generalforsamlingen. 

Skibby d. 17.3.2015 

 

Jens Fønss 

 

Bestyrelsen består herefter af Formand Torben Nørskov, Kasserer Anne Iversen,  

Havemand Flemming Bengård, Sekretær Gert Andersen og legeplads mm Mogens Persson



     
 Beretning 2014  

 

 

antenne  

 

 

 

 

Fællesareal  
Der er ikke sket de store ændringer på fællesarealerne, men der er til stadighed brug for hjælp til 

vedligeholdelsen af fællesområdet. Det er vigtigt at deltage i nogle af disse arbejdsdage, hvor arbejdet 

består i alt lige fra at fjerne ukrudt til reparationer af legeplads, bænke, antenneskur. Der er også brug 

for hjælp til både at forberede samt rydde op efter en hakkedag.  

Opgaver som beskæring af træerne varetages af gartnerelever under kyndig vejledning fra deres lærer, - 

og en stor tak til dem for det.  

 

Legepladsen  
Svanholm Legeplads har den almindelige vedligeholdelse af legepladsen, som omfatter al indsmøring af 

stolperne med lindolie. Herudover foretager de samtidig et eftersyn af legeredskaberne, hvilket medførte 

at stolper til vippen er blevet udskiftet.  

For god ordens skyld skal det nævnes, at hundelorte på græsarealer og stier stadig ikke er velkomne.  

Påtal det venligst over for hundeejeren, når det bliver opdaget i gerningsøjeblikket.  

 

Jubilæum  
Vi afholdte 30 års Jubilæum i juli, og det blev en større succes end vi havde turdet håbe på idet der 

mødte omkring 100 deltagere op.  

Der var heldigvis mange som havde tid og lyst til at hjælpe til med at sætte 3 telte op, lave mad og 

grille, arrangere lege, og ikke mindst at rydde op igen.  

Et arbejde der strakte sig over 3 dage, - en stor tak til alle.  

 

Internet  
Der er ca. 50 brugere af Grundejerforeningens internet. Nettet er beregnet som et billigt alternativ til 

dem som ikke har brug for at se film og andre krævende opgaver på deres PC´ere.  

Vi oplevede så vores første ”store” nedbrud siden starten i 2004, hvor vi var uden internet i 24 timer, 

hvilket nok har været en prøvelse for mange af os.  

Det koster 1000 kroner at tilslutte sig internettet, og herefter under 50 kroner om måneden i 

abonnement.  

 

Webside  
Husk, at vi på www.hjortehaven.dk løbende opdaterer med oplysninger om arbejdsdage i fællesarealet, 

generalforsamlinger, lokalplaner og øvrig driftsinformation. 

 

Torben Nørskov 


