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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 26.9.2020 

 

1.  Valg af dirigent. 

Ole Jacobsen Følfodvej 12, blev valgt som dirigent. Ole kunne bekræfte, at 

indkaldelsen til Generalforsamlingen, var sket rettidig. Ole oplyste 

endvidere, at pga. corona-situationen er det lovligt, at vi har udskudt 

Generalforsamlingen. 

2. Bestyrelsens beretning for forløbne år. 

Da beretningen er udsendt på forhånd, vil den ikke blive læst op, 

men komme direkte til afstemning. 

Kurt spurgte om beretningen kunne godkendes. Der blev spurgt til, 

hvilke problemer, der havde været på Ranunkelvej. Kurt orienterede 

om, at der altid lå meget vand ud for nr. 14. Der er blevet gravet 

op, og håber nu det har hjulpet. Endvidere har gårdejerne Karl og 

Mikkel nu endelig fået drænet ved Røllikevej. 

Derefter blev beretningen godkendt. 

 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Da regnskabet er udsendt på forhånd, vil det ikke blive læst op, 

men komme direkte til afstemning. 

Der blev spurgt efter et underskrevet regnskab. Dette har Svend-

Aage. 

Der blev oplyst, at afgiften til vejfonden fra  

hver parcel er steget til 150 kr. Regnskab fra vejfonden blev 

efterspurgt. Dette vil blive udsendt sammen med referatet fra 

Generalforsamlingen. 

Ønske om at der bliver udarbejdet et budget for foreningen. 

Derefter blev regnskabet godkendt. 

 

4.  Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. 

 Ingen forslag. 

 Kontingentet foreslås bibeholdt på kr. 600 årligt. 
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 Kontingentet bibeholdes på kr. 600 årligt. 

 

5. Forslag fra medlemmerne. 

 Der er fremkommet flg. forslag: 

I lighed med at det er en selvfølge, at vi er fælles om at holde 

vejene: 

“Indhentning af tilbud på fælles græsslåning af stier og eventuelt 

afstemning om fælles græsslåning af stier i sommerhalvåret”. 
 

Forslaget blev stillet, da der er stor forskel på, hvordan stierne og 

rabatterne bliver holdt. 

Det er de grundejere, som har grunde ud til stierne som skal holde 

dem, ligesom det er grundejerne, der selv skal holde rabatterne og 
sørge for at hækkene bliver klippet. 

 

6. Eventuelt. 

 Det blev foreslået, at dette pkt. – Evt. – flyttes til sidst i 

dagsordenen. Da det er en ændring i vedtægterne, skal det med 

som punkt til næste Generalforsamling. 

 Der er stadig store problemer med, at der, af nogle, bliver kørt alt 

for stærkt på Valmuevej. Der skal gøres noget inden et barn blive 

kørt over. Det er blevet lovet flere gange, at der skal ske noget, 

men intet er sket, bliver det sagt. Det vil blive undersøgt muligheder 

for, hvad man må/kan gøre. Tages på som punkt til næste 

Generalforsamling. 

 Med hensyn til hullerne i vejen på Valmuevej, blev det foreslået at 

lægge granitskærver. Vedr. dækslerne på vejene, er det 

uhensigtsmæssigt, at de er så dybe. Vejformanden kontakter 

Spildevand for at få hævet dækslerne. 

 Der blev spurgt om, hvor mange gange om året det er besluttet, at 

høvle vejene. Det er efter behov. 

 Der blev spurgt efter om der var nogle ”husordener” for foreningen, 

f.eks. hvornår man må slå græs. 

 Det er der ikke. Vi bruger vores sunde fornuft. 
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Der er en grundejer, som har kontaktet foreningen pga. meget vand 

på grunden. Dræn på egen grund skal hver grundejer selv 

vedligeholde, så vand kan drænes væk. 

 Der er nogle som har haft rotter, og opfordrede til at lade være med 

at fodre fugle. 

 Der henstilles til at holde bevoksningen nede på max 4 m. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Kasser Svend-Aage Hansen, medlem Gert Jensen og medlem Ole 

Rasmussen er på valg – alle modtager genvalg. 

 Alle blev genvalgt. 

8. Valg af 1 suppleant. 

 Suppleant Christoffer Buch-Larsen er på valg – modtager genvalg. 

 Christoffer blev genvalgt. 

9.  Valg af 1 revisor. 

 Revisor Yonna Payne er på valg – modtager genvalg. 

 Yonna blev genvalgt. 

 

 Tak til Gert for at lægge have til afholdelse af Generalforsamlingen. 

 

 Tak for fremmødet 

 

 

Referent:  Sekretær Vibeke Bach 

 

 

 

Dirigent: Ole Jakobsen 
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Bestyrelsen i Grundejerforeningen Følletoften 2020/2021 

Kurt Fodgaard Formand Ranunkelvej 1 

Ole Jacobsen Næstformand Følfodvej 12 

Svend Aage Hansen Kasserer Ranunkelvej 37 

Ole Rasmussen Medlem Valmuevej 33 

Gert Østerby Jensen Medlem Valmuevej 27 

Christoffer Buch-Larsen Suppleant Ranunkelvej 13 

Vibeke Bach  Supp./sekretær Valmuevej 15 

Yonna Payne Revisor Valmuevej 33 

Niels Jørgen Bärtel 

 

Revisorsupp. Følfodvej 16 

   

 


