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Ordinær generalforsamling Mandag d. 20/10 2008 kl 19.30 på Finderuphøj skole 
 
Formanden bød velkommen til de i alt 21 fremmødte incl. Bestyrelsen med håbet om en god generalforsamling. 
 
Ad1. Bestyrelsen foreslog Kaj Jensen som dirigent, og han blev som det plejer enstemmigt valgt. Han kunne  
konstatere, at generalforsamlingen var lovlig varslet og ved håndsoprækning tælle 15 stemmeberettige. 
Herefter overlod han ordet til formanden. 
 
Ad2. Formanden aflagde sin beretning (se vedlagte) og pointerede, at det er vigtigt, at grundejerne er  
opmærksomme på hvordan veje og fortove ser ud / ændre sig så skader kan udbedres, inden de bliver 
for store. Det er også vigtigt, at der er stor tilslutning til de forskellige arrangementer, som bliver afholdt. 
Derefter blev formandens beretning godkendt. 
 
Ad3. Kasseren gennemgik regnskabet, og der var ingen kommentarer til dette. 
 
Ad4. Der var kommet et forslag til generalforsamlingen vedr. renholdelse af øerne på den store vej eller evt. 
lægge sten i stedet for bunddække ? I det samme forslag var der også en klage/konstatering af, at der er buske 
og hække, som hænger ud over fortov. 
Formanden opfordrede kraftigt til, at grundejerne skal holde sine hække og buske langs fortove så de ikke 
generer for gående. Vedr. øerne var der en god diskussion om hvilke muligheder der er; forslag med grus eller 
sten i bedene vil ikke komme på tale, da dette hurtigt vil være spredt på hele vejen. Et andet forslag gik på at 
man kunne melde sig (i hold) til at vedligeholde en ø og evt. lave en lille konkurrence om hvem der havde den 
pæneste. Afslutningen på diskussionen blev, at vi afventer forårets komme og ser, hvordan de tager sig ud efter 
at de er blevet klippet helt ned nu her i efteråret. 
Det andet forslag vedr. vores legeplads som snart trænger til udskiftning af legeredskaber.  
Bestyrelsen foreslår, at der bliver nedsat et legeplads-udvalg som kan komme med forslag / udkast til en 
renovering af pladsen. Udvalget skal bestå af 3 personer, som kan komme med udkast og pris som der så kan 
behandles og forhåbentlig vedtages til næste års generalforsamling. 
Derfor skal vi bruge nogle, som kunne tænke sig at påvirke udformningen af vores legeplads. Der er 2 som har 
meldt sig, men vi skal bruge flere, og så er der jo også flere ideer. Er dette lige noget for dig så kontakt 
formanden eller Mads Christensen. (Gråmejsevej 77). 
 
Ad5. Kasseren gennemgik budgettet, og der var ingen kommentarer til dette. Herefter blev kontingentet vedtaget 
som tidligere år. 
 
Ad6. Valg af bestyrelse og div. gik hurtigt, da der var genvalg til alle. 
 
Ad7. Der kom en stor opfordring fra formanden om at støtte op om 24 t løbet og endnu engang blev det 
pointeret, at alle kan være med også gående, så tilmeld jer til næste år. 
Vores hjemmeside www.gf-bakkegaarden.dk som nu er oppe at køre, har brug for en web-master som kan 
være behjælpelig med at opdatere og lægge nyt stof ind. Har du lidt tjek på hjemmesider, og har du tid og lyst til 
at gøre dette for foreningen så kontakt bestyrelsen, så vi kan få det sat i gang. På forhånd tak. 
 
Ad8. Formanden takkede for en god og rolig generalforsamling, og en tak til dirigenten for godt overblik. 
Herefter var foreningen vært ved et mindre traktement. 
 
NB: Efter bestyrelsesmødet d. 11. nov.’08 har bestyrelsen konstitueret sig som følgende: 
 
Formand: Frede Hjort Jensen Gråmejsevej 95 
Næstformand: Kurt Bech Madsen Gråmejsevej 97 
Kasserer: Frank Pedersen Sortmejsevej 18 
Sekretær: Kim Olesen Gråmejsevej 17 
Kontakt til aktivitetsudvalg: Sonja Boll Gråmejsevej 81 
1. Supp.: Kalle Jensen Gråmejsevej 11 
2. Supp.: Kirsten Lynggaard Gråmejsevej 16 


