
Referat af 

Gerenalforsamling d. 12-3-2009  

1.   Der skulle vælges en dirigent og en referent. Leif blev valgt til dirigent og 
Annemette blev referent. 

2.    Bestyrelsens beretning: Martin (formand) fortalte, at Favrskov kommune sendte et 
pålæg til bestyrelsen om at vedligeholde stykket. Bestyrelsen undersøgte forholdet og 
fandt ud af, at kommunen selv har vedligeholdelsespligten. Kommunen blev forlagt vores 
konklusion og erklærede sig enige i at de faktisk selv havde vedligeholdelsespligten. 
Tidligere har amtet vedligeholdt stykket og desuden er der ikke umiddelbar adgang til 
stykket, idet tidligere Langå Kommune har sat et trådhegn op langs hele stykket. Amtet 
har derfor siden hegnet blev etableret, vedligeholdt den del af grundstykket på den 
udvendige side af hegnet, mens grundejerforeningen lunden har vedligeholdt den 
indvendige side, så derfor tog det lidt lang tid i sommer, før det lange græs blev klippet. 

3.      Aflæggelse af regnskab: Lone gennemgik regnskabet, og der var ingen kommentarer 
dertil, andet end at det selvfølgelig var sørgeligt, at vi havde mistet 3 beboere på vejen.  

4.       Budget for 2009 blev godkendt. 

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tanja og Jens modtog genvalg. 

6.       Martin blev genvalgt til formand. 

7.       Annemette blev genvalgt til Kasserer. 

8.       Bestyrelsessuppleanter: Kurt 1 sup. – Steen 2 sup. 

9.       Revisorer: Aase og Anders. 

10.   Revisorsuppleanter: Gitte og Finn. 

11.   Eventuelt: Debat om den reklamesponsorerede legeplads, som borgerforeningen har 
spurgt os om. De har spurgt, om vi ville bruge vores grund ved den gamle legeplads til 
formålet, og naboer til det grønne område, er blevet spurgt, om de ville have en 
legeplads til nabo. Det er nogle fra et firma, der hedder INDU.dk, der arrangerer disse 
legepladser, og det er nogle meget gode og sikre legepladser. Det er Indu, der selv 
sørger for sponsorer til at finansiere legepladsen, men borgerforeningen skal selv sørge 
for sponsorer til en serviceaftale, hvor bl.a vedligeholdelse af legepladsen og dens 
sikkerhed er i top. Vi har sagt, at vi ikke vil have disse udgifter, og det syntes 
borgerforeningen heller ikke, vi skal have, så derfor sørger de selv for nogle sponsorer, 
og det drejer sig om 1485,-kr om måneden for alt.  Der vil blive indkaldt til 
ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen har snakket med borgerforeningen. 
Der vil blive stillet krav om en høring gennem kommunen. 

12.   Sommerfesten bliver flyttet, da cykelfræs flyttes til om lørdagen i stedet for 
søndag, da der måske skal være fest om aftenen. 



  

Bestyrelsen ser sådan ud: 

Formand: Martin            mav@post.cybercity.dk  7258 1816 

Kasserer: Annemette     amniba@email.dk      86468244 

Henning                        inhe@privat.dk         86468153 

Tanja                           TK@MIL.AU.dk       86468589 

Jens                             klauber@jensen.mail.dk   86468452 
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