
Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen onsdag den 08.06.16 

1. Birgit Ingemann blev valgt som dirigent og Claus Madsen udfærdiger referatet. 

 

2. Formanden fremlagde en meget detaljeret beretning for året der gik og takkede for det store 

fremmøde.  Der var mødt ca. 45 personer op. Generalforsamlingen gav udtryk for, at de generelt 

var tilfredse med bestyrelsens arbejde og indsats.  

 

Efter beretningen var ordet frit, og der blev selvfølgelig snakket om ”vej og vand-problemer” 

generelt. 

  

Jan Hald indledte med en oplysning om, at kommunen, dengang der blev kloakeret, havde tilbudt 

alle, at få etableret en ekstra ledning til regnvand for et beløb på ca 15.000 per grund. Dette blev 

ikke til noget dengang for ca 12 år siden. 

 

For at skåne vejene mest muligt vil forsøge at undgå store lastbiler (sættevogne og lastvognstog) i 

området. Som det blev nævnt i beretningen er der søgt om tilladelse hos kommunen om skiltning. 

Dette afventer svar. 

 

Det blev også præciseret, at enhver grundejer som kan gøres ansvarlig for skader på vejene, også er 

ansvarlig for at få udført reparation. Såvel praktisk som økonomisk. 

 

Der blev også igen appelleret til, at der køres langsommere generelt på grusvejene.  Det giver 

mindre reparationer og mindre støvgener. Så husk det nu, eller tag en snak med de lidt for hurtige. 

 

Det blev også igen præciseret af bestyrelsen, at regnvand skal  bortledes på egen grund. Det er ikke 

bestyrelsens arbejde at kontrollere dette. Det er alene en sag mellem grundejer og kommunen i 

sidste ende. 

 

Der arbejdes endvidere på, at  der i vintermånederne kan opsættes en affalds-container, så 

skraldevogne ikke belaster vejene når de er mest bløde (okt. – marts). 

 

3. Såvel regnskab som det kommende års budget blev begge vedtaget. 

 

4. På valg til bestyrelsen var Bent Frederiksen og Claus Madsen. Begge blev genvalgt. 

 

5. Inge Hald, Skovskiftet 57 blev valgt som suppleant 

 

6. Der var også genvalg til revisorerne: Gunnar Steffensen og Grethe Krogh,  samt  til suppleanten  

Sten Lund 

 

7. Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne kunne ikke endelig vedtages, da der var får få 

stemmeberettigede  på den ordinære generalforsamling. Forslaget  vil blive derfor genfremsat på 



en ekstraordinær forsamling, hvor der kun kræves simpelt flertal for en beslutning (flertallet af de 

fremmødte). 

 

8. Med baggrund i den store post på budgettet til vejvedligehold m.v. blev bestyrelsen opfordret til at 

indhente flere en ganske få tilbud på større arbejder. Dette er taget til efterretning. 

 

9. Stofa og Fiber:  Jan Hald opfordrede meget til at alle benytter sig af tilbuddet, da abonnementet 

kan siges op igen efterfølgende med kort varsel.  Der skal min være  40% tilslutning af samtlige huse 

ved Skarrev for at det kommer i foråret 2017.  

 

10. Endelig blev der fremført et forslag om, at genindføre en ”arbejdslørdag” også for det sociale 

samværs skyld. Samt, at et område ved nummer 49 kunne omdannes til en legeplads  eller 

lignende. Det vil kræve større arbejde og anlægsudgifter, som vi p.t. ikke har økonomi til. 

 

 

Tak for god tone og orden under mødet. 

 

 

 

 


