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Referat fra generalforsamlingen lørdag d. 31. maj 2014 afholdt i telt på Valmuevej 

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
 4. Forslag fra bestyrelsen  
  a. forbedring af vejforhold 
 5. Forslag fra medlemmer: der er ikke modtaget forslag 
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 7. Valg af 2 suppleanter 
 8. Valg af revisor 
 9. Eventuelt 
 
Der er mødt 40 stemmeberettigede medlemmer, samt modtaget 10 fuldmagter 
vedr. punkt 4 a. 
 
1. Valg af dirigent 
 
Formanden bød velkommen på bestyrelsens vegne. Da der ikke var forslag fra 
forsamlingen foreslog formanden, Kurt Fodgaard som dirigent. Kurt blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt med lovlig varsel. 
 Men der blev fra et medlem gjort tvivl om indkaldelsen var lovligt indkaldt, da der 
ikke var fremsendt regnskab sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Det 
blev beklaget fra bestyrelsen, og man foreslog afstemning, om at man kunne 
fortsætte generalforsamlingen, og dette blev enstemmigt vedtaget. Regnskabet var 
delt ud til alle ved starten af Generalforsamlingen. Herefter var generalforsamlingen 
beslutningsdygtig, og Kurt gav ordet til formanden. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
 
Der har i årets løb været afholdt 3 bestyrelses møder, samt formand og kasserer har 
deltaget i 3 vejudvalgsmøder og generalforsamling. Samt et hasteindkaldt møde 13. 
juli angående veje. 



Det forløbende år har budt på nogle udfordringer med vejene, ikke mindst for 
bestyrelsen, da den forventede pris ikke holdt, det blev en forhøjelse på ca. 35%, 
som gjorde det nødvendigt at indkalde vejudvalget d. 18. juli. Bestyrelsen skulle 
derfor med få dages varsel tage stilling til vejforbedringen. Havde foreningen 
mulighed for at finansiere den forhøjede pris, og hvad kunne vi i Følle Toften gå med 
til på vejudvalgsmødet på nævnte dato. Forhøjelsen på de 35 % slog benene væk 
under vejforbedringen, og i nogen grad også på bestyrelsen da Preben og Lise trak 
sig på mødet d. 13. juli, hvilket jeg beklager. 
Bestyrelsen konstituerede sig på første bestyrelsesmøde den 24. august. 
Formand: Svend Straarup Jørgensen 
Kasser: Svend Aage Hansen 
Næstformand: Kurt Fodgaard 
Sekretær: Anette, som var første suppleant efter Preben 
Diverse: Hans Kr. Nedergård 
Herefter mangler bestyrelsen 2 suppleanter. 
Der blev afholdt en meget vellykket sommerfest i 2013, med Emil i festudvalget, og 
der blev samlet en masse mennesker til det praktiske. Og hele holdet skal have en 
stor tak for den store indsats i fællesskabet.  
 
Spørgsmål fra forsamlingen: 
Nogle mente at man skulle have opkrævet de 400 kr. som blev bestemt på 
Generalforsamlingen i 2013, bestyrelsen tog det til efterretning, men mente, at når 
projektet ikke blev gennemført kunne man ikke opkræve det fra medlemmerne. Der 
kom en del tilkendegivelser vedr. vejene, men det blev præciseret at alle 
Grundejerforeninger skal være med, hvis projektet skal gennemføres, men mere 
skal vente til punkt 4 forslag fra bestyrelsen. 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
3. Regnskab 
 
Kassereren fremlagde regnskabet: Det blev godkendt 
Der blev spurgt fra forsamlingen om Vejudvalgets regnskab blev fremlagt, der vil fra 
bestyrelsens side blive fremlagt næste år på vores hjemmeside. Der blev fra 
Valmuevej stillet spørgsmål om kloakering problemer. 
Udgifter refusion fra Syd Djurs spildevand, her er sagen endnu ikke afsluttet. 
 
 
 
 



4. Forslag fra bestyrelsen 
Forbedring af vejforhold. 
Den lange og våde vinter har ikke gjort problemerne mindre. Sammen med de andre 
Grundejerforeninger har vi gennem Vejudvalget arbejdet på en løsning, der 
omfatter hele Følle Strand området. Forslaget vil her igen blive fremlagt på 
generalforsamlingen, og det går ud på at der lægges fast belægning på op til 126 
meter (fra Strandvejen mod nord) på 4 stamveje samt 3 meter på tilstødende 
sideveje. De 4 veje er : Vestervangsvej (120 meter) 
  Søren Møllersvej (126 meter) 
  Den Gamlevej (123 meter) 
  Røllikevej (120 meter) 
Vejudvalget har indhentet tilbud som koster 2000 kr. pr. husstand. Bestyrelsen 
håber på at generalforsamlingen bevilger bestyrelsen ret til at bruge foreningens 
formue til forbedring af de 4 stamveje med 8 cm. SF belægning, der er tale om ca. 
120 meter belægning. VAM A/S har afgivet et fast tilbud. Prisen er pr. grundejer 
2000 kr., foreningen har de 1000 kr., hver grundejer skal betale 1000 kr. senest 1. 
juli, og opkrævning udsendes. 
Spørgsmål fra forsamlingen: 
Der blev stillet mange spørgsmål og gode ideer, samt flere konstateringer og for og 
imod. Det blev oplyst fra vejudvalget er der er en 2 års garanti på belægningen fra 
VAM A/S, som er en meget seriøs entreprenør. 
Der blev afsluttende bedt om at forsamlingen ville stemme for forslaget, da det er 
vigtigt, at alle Grundejerforeninger skal stemme for forslaget, således at vi kan få 
vejene gjort stabile. 
Herefter blev det besluttet fra forsamlingen, at man gik til skriftlig afstemning blandt 
de 40 stemmeberettigede, og bestyrelsen fremlagde 10 fuldmagter, som man havde 
fået fra medlemmer. 
Af de 40 stemmeberettigede var der 4 nej stemmer, 36 ja stemmer. Samt 10 
fuldmagter med 10 ja stemmer, og forslaget vedtaget efter vedtægterne. 
 
5. Forslag fra medlemmerne.  
Ingen indkomne forslag 
 
 
6. Valg af bestyrelses medlemmer. 
 a. Svend Aage Hansen er på valg, modtager genvalg 
 b. Kurt Fodgaard er på valg, modtager genvalg 
De blev begge genvalgt 
 



 
 
7. Valg af suppleanter. 
Der blev foreslået 2 personer: 
Lars Rosenauer, Ranunkelvej 18 
N. Henrik Sørensen, Valmuevej 31 
De blev begge valgt. 
 
 
8. Valg af revisor 
 Irene Andersen blev genvalgt 
 
 
9. Eventuelt. 
Der blev talt om græsslåning af fællesarealer, samt etablering af stier, hvor dette 
mangler. Undersøgelse af vandforsyningsloven.  
Appel vedr. de mange store træer, der findes i noget af området i Følle Toften 
Der blev anmodet om hjælp til festen 2015, og der var mange der gav tilsagn. 
 
 
Det blev bestemt at Generalforsamlingen i 2015 skulle være den 31. maj 2015 
 
 
Hans Kr. Nedergård 
 
 
   
 
 
  
   
  

  

  

 

 


