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Referat fra Generalforsamling 
14. maj 2011 kl. 10.00 i Rodskov Forsamlingshus 

 
 
 
 

Dagsorden: 
 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, vedlagt 
4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Formanden, modtager ikke genvalg 
b. To bestyrelsesmedlemmer, Palle modtager genvalg 

7. Valg af suppleant Svend modtager genvalg 
8. Valg af revisor, Niels Jørgen modtager genvalg 
9. Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen bliver der en præsentation af et solenergianlæg.  
 

Bilag til indkaldelsen: Regnskab for 2010 
 
Der er 37 deltagere og 21 stemmeberettigede. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen på bestyrelsens vegne. Da der ikke var forslag fra salen foreslog han 
Kurt Fodgaard som dirigent. Kurt blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel og at den derfor var 
beslutningsdygtig. Herefter gav dirigenten ordet til formanden. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Formanden indledte sin beretning med at præsentere bestyrelsens medlemmer. 
 
Sidste års beslutning om at etablere en aflastningsledning er gennemført og budgettet holdt. 
Der har været nogen kommunikation med entreprenøren om placering af vejbrønde og vejhøjder. 
Der har heldigvis ikke været behov for at bruge tilsagnene om forudbetaling af kontingent. 
 
Den hårde vinter gav udfordringer for den kørende trafik i området. Det er vejfonden der forestår 
rydning af veje, og der har været ryddet i det omfang det har været muligt under de givne økono-
miske rammer.  
 
Kloakeringen er blevet gennemført i vores område. Der har været mange korrektioner af skelbrøn-
de, men alt synes nu at være på plads og alle burde være sluttet til kloakken. 
Reetablering af vendepladser har givet lidt snak. Aftalen mellemkommunen og entreprenøren er at 
pladserne retableres med stabilgrus. Retablering af andre overflader er op til de berørte lodsejere.  
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Kloakopkrævningen er fejlagtig blevet opkrævet for hele 2010. Lodsejerne skal selv kontakte Syd-
djurs Spildevand og anmelde etableringstidspunkt. 
 
Hvordan ser fremtiden så ud? 
Det afhænger af medlemmerne hvad der skal arbejdes med. Man kunne have et langvarigt projekt 
om opgradering af vejene, hvilket vil kræve en stor opsparing. Man kunne arbejde med forbedring 
af alles udsigt og adgang til sol. Hvad med præmiering af årets træfælder? 
 
Under alle omstændigheder skal vi i hvert fald have genetableret foreningens formue. 
 
Det var formandens sidste beretning og han inviterede til en konstruktiv debat om det forgangne år 
og om foreningens fremtid. 
 
Fra salen var der spørgsmål og kommentarer til 
 
Snerydning: I perioder har området været svært fremkommeligt. Svar: det vil kræve væsentlig hø-
jere bidrag til Vejfonden hvis snerydningen skal opgraderes væsentligt. Men medlemmer kan jo 
foreslå det til en næste Generalforsamling.  
 
Aflastningsledningen: Beslutningen skulle være truffet med 2/3 flertal da det var en bebyrdende 
aftale. Svar: Dette blev undersøgt ved sagkundskaben forud for behandlingen. Aftalen var ikke 
juridisk bebyrdende, da foreningen og ikke enkeltmedlemmer betalte etableringen. 
 
Overfladevand ved Valmuevej er stadig et problem. Der mangler dræning, og etablerede drænrør 
er stoppede eller ødelagte. Det bør tages op som et langsigtet og omkostningskrævende projekt. 
 
Vejene er blevet gode og det ses at den nye aflastningsledning er vandførende. 
 
 
3. Regnskab 
Kassereren fremlagde regnskabet. Det blev godkendt. 
 
 
4. Forslag fra bestyrelsen  
Der var ingen forslag. 
 
 
5. Forslag fra medlemmerne  

Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne. 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
Formanden foreslog 5 min. pause således at forsamlingen fik lejlighed til at finde gode bestyrel-
sesemner. 
 
Formanden modtager ikke genvalg. Flere blev stillet i forslag, men takkede nej. Herefter blev 
Svend foreslået og valgt.  
 
To bestyrelsesmedlemmer: Palle modtog genvalg og blev valgt.  
Preben Thomsen, Følfodvej 24 blev foreslået, var villig til valg og blev valgt. 
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7. Valg af suppleant 

Lise Bojesen, Ranunkelvej 10 blev foreslået, var villig til valg og blev valgt. 
 
8. Valg af revisor  

Niels Jørgen modtog genvalg. 
 
Eventuelt 
 
Der var et forslag om at bestyrelsen skulle rette henvendelse til nabogrundejerforeningen vedr. 
høje træer nær Valmuevej. Bestyrelsen mener ikke en sådan henvendelse vil have effekt. 
 
Dette var første generalforsamling gennemført om formiddagen med brunch. Bestyrelsen opfattede 
kun positive reaktioner fra medlemmerne. 
 
Næste generalforsamling: Lørdag d. 19.maj 2012. Tid og sted følger senere. 
 
Den nyvalgte formand takkede den afgående formand for sit store mangeårige arbejde i bestyrel-
sen. Forsamlingen understregede anerkendelsen med en stående applaus. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Punktet med præsentation af et solenergianlæg udgik.  
 
 
Godkendt af 
 
 
 
Kurt Fodgaard, dirigent. 
 
 
 


