
Ordinær generalforsamling Mandag d. 19/10 2009 på Finderuphøj skole 
 
Formanden startede med at byde velkommen til de i alt 22 fremmødte incl. Bestyrelsen. 
 
Ad1. Bestyrelsen foreslog  Kaj Jensen som dirigent og forsamlingen sagde god for dette. 
         Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet og optalte i alt 16 stemme-
berettigede og ingen fuldmagter. 
 
Ad2. Formanden aflagde sin beretning for generalforsamlingen ,(se vedlagte ) som godkendte den. 
 
Ad3. Kasseren gennemgik regnskabet ; der var ingen kommentarer til denne. 
 
Ad4. a) Nedlæggelse af petanquebanen. Banens videre eksistens blev diskuteret og sat til afstemning.         
             Her blev det enstemmig vedtaget at banen skal bestå. 
                
         b) Forslaget vedr. kontingentfri, blev debatteret og der blev påpeget fra forsamlingen at forslaget 
              ikke kunne sættes  til afstemning ,da dette vil kræve en vedtægts ændring vedr. kontingent.  
              Efter debatten blev forslaget trukket tilbage. 
 
          c) Forslaget vedr. vedligeholdelse af øerne på vejen, blev debatteret og de tre punkter på dags- 
              ordnen blev gennemgået. Alle var enig om at noget skulle der gøres, men at få arbejdet gjort 
              ved frivillig hjælp, var der ikke tiltro til. Det blev sat til afstemning om øerne skulle renoveres 
              med ny beplantning, for ekstern arbejdskraft mod betaling. Forslaget blev vedtaget. 
 
          d) Den grafiske oversigt over de indkomne spørgeskemaer, blev gennemgået og der blev  
              opfordret til at foreningens medlemmer var lidt mere aktive ved de forskellige aktiviteter /  
              tilbud som der sker i vort område. 
 
          e) Forslaget vedr. indkøb af et hus med bord og bænke blev fremlagt og diskuteret. Det blev her 
              efter sat til afstemning om et sådant hus skulle indkøbes. Forslaget blev vedtaget af  
              forsamlingen. 
 
Ad5. Kasseren  gennemgik budget og med de mange ting som blev vedtaget af nye udgifter ( se punkt  
         4c og 4e ) kom det op til debat, om der skulle en kontingent forhøjelse til, for stadig at kunne  
         overfører et fornuftigt beløb til vejkonto. Som det fremgik af spørgeskemaet er mange stemt for 
         at betale sig fra div. vedligehold, og derfor kom generalforsamlingen med et forslag om  
         kontingent stigning til 1200,- om året for at overføre mere til vejkonto. Kontingent på 1200,- 
         blev sat til afstemning og vedtaget med 11 for, 4 imod og 1 blank. 
 
Ad6. Der var 3 på valg og det blev til genvalg til Frede H Jensen og Kurt Madsen. Nyvalgt blev 
         Bjarne Rasmussen.  Suppleanter på valg :genvalg til Kirsten Lynggaard og nyvalgt blev 
         Lone Jørgensen. Revisor Tage Hansen blev genvalgt, det samme blev revisorsuppleant 
         Viggo Lynggaard. 
Ad7. Medlemmerne i aktivitets-udvalget Lone og Gerda meddelte at de ikke længere ønskede at være  
         med. Der blev søgt efter nye frivillige og Susanne Madsen og Helle Dam meldte sig , så  
         udvalget består nu af disse +( Karen Jakobsen.) 
         Det blev foreslået bestyrelsen at henvende sig til kommunen for at få lavet en opkørsel på  
         Nord siden af Holstebrovej ud for stien / vejen til Bakkegården. Dette er for at lette passage for  
         cykler og el-scootere . 
                                                                                                                                                            vend. 



 
 
         Her efter takkede formanden for god ro og orden , og at han ville tage hånd om de mange        
         forslag som var kommet under generalforsamlingen. 
         Han havde en sidste bøn til foreningens medlemmer, om at man giver en af bestyrelsens  
         medlemmer besked ved fraflytning fra området , for at kunne holde medlemslisten opdateret. 
         Her efter var foreningen vært ved et mindre traktement. 
 
 
 
 
        Efter det første møde i den nye bestyrelse har den konstitueret sig som følgende: 
 
        Formand: Frede H. Jensen Gråmejsevej 95 
 
        Næstformand: Kurt B. Madsen Gråmejsevej 97 
 
        Kasserer: Frank Pedersen Sortmejsevej 18 
 
        Sekretær: Kim Olesen Gråmejsevej 17 
 
        Bestyrelsesmedlem: Bjarne S. Rasmussen Gråmejsevej 109 
 

1. Supl.: Kirsten Lynggaard Gråmejsevej 16  
 

2. Supl.: Lone Jørgensen Gråmejsevej 11 
 
     
     
 
       OBS!   OBS!   OBS! 
 
       Aktivitetsudvalget efterlyser 1-2 personer fra grundejerforeningen , som har lyst til at være 
       med til at arrangere fællesture /-oplevelser/ Sct Hans  osv. 
       Der er mange indkomne forslag at arbejde med og man skal regne med ca 3 møder i løbet 
       af året. 
 
       Henvendelse til :  
 
                                       Frede H. Jensen  : 86625270 
                                       Helle Dam          : 86600798 
                                       Susanne Madsen : 86627903 
 
       Mvh    Aktivitetsudvalget. 
 
 
 
PS: Husk vores hjemmeside;  www.gf-bakkegaarden.dk 
 
 


