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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 11. SEPTEMBER 2021 

 

Vi startede generalforsamling med en let brunch. Der var tilmeldt 40 

personer, men kun 30 mødte op, 2 meldte afbud for sent, 8 mødte ikke 

op!! Dette kostede foreningen 1.600 kr. for de 10 fraværende 

personer. 

DAGSORDEN/REFERAT 

1.  Valg af dirigent. 

 Christoffer blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning for forløbne år. 

 Formand Kurt Fodgaard fremlagde beretningen. 

Året 2021 måtte vi sige farvel til Ole Jacobsen, der afgik ved døden 

først på året, vi mistede en meget stort kapacitet i vores forening og 

det var med stort sorg, da beskeden tikkede ind på min telefon om 

Oles død i alt for tidligt en alder. Ole var meget flittig og undersøgte 

tingene grundig ved flere opgaver. 

 Året 2021 har også været præget af coronaen , men nu må vi 

glæde os over, at vi kan samles inden døre til vores 

Generalforsamling. 

Hvad har vi som bestyrelse brugt året til? Vi har været fysisk samlet 

3 gange og har dykket ned i punkterne fra sidste Generalforsamling. 

Nævnes skal Røllikevej, Valmuevej, Ranunkelvej, men denne 

opgave er ikke så let at løse, vi har kontaktet først Vejudvalget 

uden den store forandring, så vi besluttede i Bestyrelsen, at løse 

opgaven selv, der er blevet kontaktet en entreprenør i Feldballe og 

vi forventer, at renoveringen vil sker snarest og der er sagt til 

Vejudvalget,  hvis de ikke vil deltage økonomisk i dette 

betale vi som forening selv, med andre ord vi er langt fra tilfreds 

med, hvordan disse 3 veje bliver holdt, det er bare ikke godt nok, 

nu har vi talt om dette i mange år nu skal det løses. 

Hastigheden på vore veje er også et stort problem, men vi skal 

naturligvis huske bedre veje vil ofte give en højere hastighed, lad os 

alle huske, at gøre vore gæster m.fl. opmærksomme på, at der er 

hastighedsbegrænsning på max 20 km og dette skal alle vores 
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gæster overholde, det kunne være en begyndelse til at løse noget af 

problemet. 

Vejret er forandret, vi får både mere sol og regn solen kan vi godt 

lide, men vandet kan være mere besværlig at tøjre, derfor sørg for 

at alle tagrender har adgang til et dræn. Dræn på grunden, hvis det 

er nødvendigt, det er os selv som grundejer, der er forpligtet til at 

aflede vandet. 

Til slut tak for året. 2022 håber vi, at vi kan samles rigtigt  

uden corona, da det er Jubilæums år - 50 år, og så skal vi have en 

stor fest. 

Tak for et godt samarbejde i Bestyrelsen 

 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kasser Svend Aage Hansen gennemgik regnskab og budget.  

 

4.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. 

 Kontingentet foreslås bibeholdt på kr. 600 årligt. 

 Godkendt uden kommentarer. 

 

5. Forslag fra medlemmerne. 

 Der er fremkommet flg. forslag: 

A. Punktet ”Evt.” i vedtægterne flyttes til sidst i 

dagsordenen/Tage,  
Valmuevej 3. 

 

Der bliver indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i løbet af 

2021 omkring denne vedtægtsændring. 
Punktet blev i dag aftalt at tage op som sidste punkt på 

dagsordenen. 

 

B. Farten på vore veje/Doris, Valmuevej 13. 
Der er stadig problemer med farten på vore veje. Valmuevej blive 

benyttet som gennemkørselsvej af de større biler/lastbiler, da de 

har svært ved at kommen rundt om hjørnet på Den Gamle Vej, pga 
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af de store sten, derfor kører de ad Røllikevej og gennem Valmuevej 

og ud igen på Den Gamle Vej. 

Med hensyn til farten må vi igen henstille til at vi orienterer vore 

gæster m.fl. om at køre langsomt.  
Vi kan ikke få skilte sat op med 20 km, da minimumsfarten er 30 

km/t, så vi skal være glade for de skilte vi har. 

Der var forslag op om vejchikaner, gennemkørsel forbudt skilte 

m.m., men vi bliver nødt til at holde os til loven, og ikke lave 
selvtægt. Der blev foreslået at kontakte Syddjurs Kommune om 

gode forslag, så vi sikrer lovligheden. 

Bestyrelsen vil kontakte Syddjurs Kommune om muligheder. 

Bestyrelsen vil også kontakte grundejerforeningen Røndegaard 

omkring flytning af nogle af de store sten. 
 

 

C. På grund af Røllikevejs elendige forfatning med konstante 

huller på størrelse med Dødishuller: 

Der tages til diskussion om at oprette en opsparing vejkonto 

eller en/to ekstra betaling til en vejkonto øremærket til 

Røllikevej, således at flisebelægningen på Røllikevej 

forlænges fra Skovvangen til Følfodvej. 
Dette skal udføres i samarbejde, også økonomisk, med de 

andre foreninger da det er i alles interesser at Røllikevej 

forbedres, samt at alle i området er brugere af Røllikevej./ 

Jan & Sóleyd Brik Hansen, Ranunkelvej 10. 
 

Med hensyn til flisebelægning på hele Røllikevej er der ikke fuld 

opbakning, bl.a. mener man at der vil blive kørt alt for stærkt på 

vejen. 
Gert har haft kontakt med en entreprenør fra Feldballe, som vil 

rappe hullerne op og spidse vejen til på midten,  det skal gøres ad 2 

omgange. 

Det besluttedes, at vi prøver med løsningen med at renovere vejene 
– Røllikevej, Valmuevej, Ranunkelvej og Følfodvej. Hvis dette ikke 

virker, tager vi det op på næste Generalforsamling, hvad der så skal 

ske. 

Det blev pointeret, at vi måske skal kontakte Teknisk Afdeling først. 

 

6. Eventuelt. 

 Flyttes til sidste punkt på dagsordenen. 
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Formand Kurt Fodgaard, medlem Christoffer Buch-Larsen 

(sidste år var Christoffer også på valg, men som suppleant, 

pt er han trådt ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Ole 

Jacobsen, som desværre er afgået ved døden. - alle modtager 

genvalg. 

 Kurt Fodgaard og Christoffer blev genvalgt. 

 

8. Valg af 2 suppleanter. 

 Suppleant Vibeke Bach er på valg – modtager genvalg. 

 Suppleant i stedet for Christoffer Buch-Larsen. 

 Vibeke blev genvalgt og Birgit Elsig blev valgt som 2. suppleant. 

 

9.  Valg af 1 revisor. 

 Revisor Niels Jørgen Bärtel er på valg. 

 Niels Jørgen Bärtel blev genvalgt som revisor. 

 

6. Eventuelt. 

 Ønske om at træerne bliver holdt nede på 4 m. Der blev 

foreslået, at man f.eks. inviterede de der har træer der 

genere på et kik – evt. en kop kaffe - , så de kan se den 

manglende udsigt. 

 VI OPFORDRER ALLE TIL AT FÅ KLIPPET DERES TRÆER NED I 

EN ACCEPTABEL HØJDE. 

 Der blev sagt, at nogle af dem med høje træer ikke selv 

magter, at fælde/klippe træerne. 

 Der blev foreslået at nedsætte et træfældningsudvalg. 

 Der er foreløbig 2 der gerne vil være i udvalget: 

Lars Christensen, Følfodvej 4,  lars@hesel.eu 

Jan Birk, Ranunkelvej 10, 22 74 50 88 

mailto:lars@hesel.eu
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Disse kan kontaktes, hvis man vil være med i udvalget. 

Der er også nogle hække, som ikke overholder de 1,80 m. 

Der opfordres til, at disse bliver klippet. 

Derefter takkede formand Kurt  Fodgaard for god ro og orden. 

 

 

 

 

 


