
 
 

 
Referat fra Grundejerforeningen 
Hjortehavens Generalforsamling  
 
 
 
 
 
Generalforsamling, tirsdag d. 8. april 2008 
 
 
(Der var fremmødt 31 stemmeberettigede incl. fuldmagter) 
 
Pkt.1 Jens Fønns blev valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
 
Pkt.2 Formandens beretning: se vedhæftede notat 
 Bemærkninger til beretningen var få, men bl.a. blev der spurgt ind til de løse sten på 

stierne. Det er med vilje at der er lagt lidt ekstra på så stenene rigtigt kan trænge ned i 
asfalten. I øvrigt er der 5 års garanti på belægningen, så hvis der sker noget, er vi 
dækket ind.  

 Beretningen blev enstemmigt godkendt 
 
 
Pkt.3 Kassererens beretning: 
 Efter få uddybende bemærkninger blev regnskabet også enstemmigt godkendt. 
 
Pkt.4 Torben blev genvalgt som formand for en ny toårig periode. 
 
Pkt.5 Mogens blev genvalgt og Flemming Bengård blev valgt til bestyrelsen for 2 år 
 René udgik af bestyrelsen. 
 
Pkt.6 Stig og René blev valgt som suppleanter. 
 
Pkt.7 Birthe og Carsten blev genvalgt som revisorer. 
 Juan blev valgt som revisorsuppleant. 
 
 
BESTYRELSEN BESTÅR HEREFTER AF: 
 
 Torben Nørskov,      SI    52   - Formand 
 Anne Iversen,           DÅ  109 - Kasserer 
 Gert Andersen,        SI     51  -  Sekretær 
 Mogens Persson,      DÅ  85   - Legeplads 
 Flemming Bengård, DÅ  81     
 
Pkt.8 2 forslag til afstemning. 

A) 30 km zone på Dådyrvej og på Sikavej. 
B) Kanalvalg. 
 
 
 



 
 
 
A) Efter en kort debat med mange sympatitilkendegivelser for forslaget blev det 

enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen arbejder herefter videre med de relevante 
myndigheder. 

 
B) Medførte mange spørgsmål og svar, både om selve kanalerne, om DVB-T, om 

Digitale signaler, om must carry kanaler og de nye dyre kanaler. 
 

1. ”Der kommer både digitale og analoge signaler, så også de gamle fjernsyn kan 
tage programmerne.” 

 
2. ”DR sender sandsynligvis kun digitalt engang til næste år (se dog 1).” 

 
3. ”hvis kanalantallet skal øges, skal kabler og bokse på Sikavej skiftes ud, og det 

koster en formue.” 
 

4. ”Kunne måske spørge DKT om de vil overtage antenneanlægget mm, men det vil 
det nok helt sikkert ikke blive billigere af.” 
 

5. ”Tvungent medlemskab af foreningen betyder tvangsindlagt til at se programmer 
man ikke er interesseret i” 

 
Således bølgede debatten. 
Forslaget blev vedtaget med 28 stemmer for, 3 imod, ingen undlod at stemme. 
 

Pkt.9 Budget og kontingent 
 Det fremlagte budget og kontingent blev vedtaget med 
 28 for, 2 imod mens 1 undlod at stemme 
 
Pkt.10 IT – der er nu 52 medlemmer fortalte Torben, og efter en kort debat gik vi videre til 

eventuelt. 
 
Pkt.11 Eventuelt. 
 Vi er lidt bagud på fællesarealer – det kunne være rigtig dejligt, hvis nogle flere gad at 

give en hånd med. KOM NU OP AF STOLENE!!! Vi yder det vi kan på 
hakkedagene, og med flere hænder kan vi også lave mere, og så har vi det faktisk 
rigtig hyggeligt. 

  
 Vi sender en seddel rundt, så de der ikke kan deltage på hakkedagene kan få en 

opgave som svarer til en hakkedag – men hvor I selv kan vælge dag og tid. 
 

Det er ikke tilladt at smide affald eller jord på vore fællesarealer, endsige fælde vore 
træer. Hvis I har en opgave/problem som gør, at I skal bruge grundejer-foreningens 
areal så kontakt formanden inden I gør noget. 
 
Stor ros til Mogens for håndteringen af legepladsen. 
 

Jens Fønss kunne herefter takke for god ro og orden og afslutte generalforsamlingen 
 
 
Sign. 
 
Jens Fønss 


