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2. september 2020

Referat af ordinrr generalforsamling:

Mandag den 31. august 2020 kl. 19:30.

Sted: Korsagergflrd, salen.

Der var reprrcsenteret 28 stemmeberettigede parceller.

Formand, Erik Odemark bsd velkommen og kommenterede, at generalforsamlingen oprindelig skulle have

vreret afholdt d. 16. marts men at det grundet Corona ikke havde kunnet lade sig gwe far nu.

1. Yalg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Andreas Robdrup, L 23 til dirigent og der var ingen modkandidater.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at den ordinrere generalforsamling var varslet tilbage i
februar med folgende udskydelse og genindkaldelse dateret og omdelt d. 16. maj og dermed lovligt
indkaldt, og gav herefter ordet til formanden.

Bestyrelsens beretning
Formanden henviste til den udsendte beretning og spurgte om der var spsrgsmil til beretningen.

Ra 1 (Gjedtvoldsen) kommenterede pi at der ikke var nevnt noget om indleggelsen af TDC Fibernet

og genetablering af veje/fortove. Erik Odemark kommenterede, at dette kunne vi drsfte under

eventuelt da det var forhold som ikke relaterede sig til bestyrelsens skriftlige beretning. Efter lidt snak

frem og tilbage om dette, blev emnet udskudt til under eventuelt.

Der var ikke yderligere spengsmfll eller indvendinger til bestyrelsens beretring som derfor

konkluderedes godkendt.

3. f,'remlaggelse af
a) Revideret regnskab for 2019

Kasserer Poul Miller henviste til det omdelte regnskab, der blev gennemgf,et.

Der blev giort opmrerksom p6, at der mangledeZ belob (rykningsgebyr og bonusforsikring) i
afvigelseskolonnen, men atbelsbene var med i sammentellingen. Derefter blev de vresentligste poster

uddybet; Iljemmeside, opsatning af hjertestarter nr. 2, nedleggelse af sikringskonto samt gennemgang

af skyldige poster.

L4 (Jarg* Strib): Hvad er Hybridnet? Erik svarede, at betegnelsen er anvendt siden det det gamle

Stofa-anleg.

Dirigenten spurgte om der var nogen som ikke kunne godkende regnskabet - dette var ikke tilfreldet.
Regnskabet blev hermed godkendt.

b) Budget for 2020 med kontingentfastsrettelse.

Kasserer Poul Miller gennemgik budgettet for 2020 i hovedpunktor.
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Det blev oplyst, at vi normalt kender mange af posterne primo januar som forsikring og andre faste
udgifter, hvorfor regnskabet sjcldent vil variere ret meget fra budgettet.
Det blev fremhevet:
- at der er afsat lidt mere til medlemsarrangementer,
- at der er indregnet et r6derum p6 kr. 25.000 til ekstra udgifter vedr. gronne omr&der
- at der er budgetteret kr. 100.000 til vedligeholdelse af frellesarealer,
men at de forventede aktiviteter mflske ikke kunne n6s at blive udfsrt i2020.

- at der budgetteres med at vi ikke lrengere har udgifter til grrsstriben langs Tueholm se.
Budgettet udviser ca. 55.000 kr. i underskud men vi forventer reelt kun et mindre underskud

Dirigenten spurgte om der var nogen som ikke kunne godkende budgettet - det var ikke tilfreldet.

Budgettet blev hermed godkendt.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Fra Rl08 var der indkommet folgende forslag om at ibne vores Coax-net op for 3. parts operutarcr

Forslagsstiller var ikke til stede og kunne ikke begrundeiuddybe forslaget.

Erik Odemark: Kommenterede, at bestyrelsen ikke stottede forslaget og som reelt nu er overhalet

indenom af TDC Fibernet, hvor alle husejere - nAr Fibernettet ellers er tilsluttet om kort tid - frit kan

vrlge leverandsr pf, Fibernettet. Erik begrundede yderligere, at grundejerforeningen havde indgflet en

aftale med YouSee for en 5-arig periode og at bestyrelsen, af flere 6rsager, derfor stod bag den

indg&ede aftale. S&fremt der skal &bnes op for 3. parts leverandorer, vil det vere for alle leverandsrer

og bestyrelsen fsler sig overbevist om, at eventuelle problemer vil lande pfl bestyrelsens "bord" og det

snsker bestyrelsen ikke at bruge tid p6.

L4 (largen Strib): kommenterede, at vi vel stadig skal vedligeholde vores net og betale herfor? Erik
Odemarkbekreftede, at det skal vi.

R41 (Gjedtvoldsen): Forudser at TDC Fiber vil blive billigere med tiden. Erik Odemark

kommenterede, atvi ikke ved hvad der kommer til at ske.

Der var lidt l-os snak om at beboerne kunne ffi opgraderet hastigheden fra YouSee gratis og at der var

udsendt en mail herom fra YouSee. L4 (Strib) kommenterede: Man skal trnde og slukke sit modem

for at andringen trmder i kraft.

Ll9 (Soren Holst Jensen): Man kan evt. tage en hastighedstest.

L4 (Jorgen Stripp) anbefalede generalforsamlingen, ikke at godkende det indsendte forslag

R22 (Kristine Kornum): Spurgte bestyrelsen om forslagsstiller havde trukket forslaget? Erik Odemark

kommenterede, at vi senest havde modtaget foresporgelse pi mail fra forslagsstiller R108 om forslaget

blev medtaget samt information om de ikke ville vere tilstede.

R41 (Gjedtvoldsen): Der er kun% &r til nreste generalforsamling og vi vil vide mere til den tid.
R144 (Erik Iversen): Kunne man ikke have lagt forslaget ud pfl Facebook gruppen? Forslaget kom til
bestyrelsen efter at indkaldelsen var g6et i trykken - men jo, forslaget kunne have vreret lagt ud pi
Facebook.

R41 (Gjedwoldsen): Gentager, at forslaget burde vrere sl&et op p& hjemmesiden.
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Det blev kommenteret af en beboer, om det ikke kunne v&re en regel at forslag skal vrre indleveret

inden indkaldelsen g&r i trykken? Erik Odemark svarede, athan egentlig var enig, men detville krrve
en endring af vores vedtegter.

Forslaget blev derefter sendt til afstemning: 23 stemte i mod, 5 var hverken for eller i mod. Forslaget

blev derfor nedstemt.

Yalg til bestyrelse og 2 suppleanter:
a) Pi valg til formand for 2 ix er Erik Ademark,LLl

Erik blev genvalgt uden andre kandidater.

b) PA valg til bestyrelsesmedlem for 2 ir:
Kirsten Erlendsson, L 9: Kirsten blev genvalgt
Henrik Malle4Ll2: Henrik blev genvalgt

6.

c) Valg af 2 suppleanter for 1 ir:
Kirsten Johansen, L49:
Andreas Robdrup, L23:

Yalgaf 2 revisorer og 1 suppleant
Ole Johansen,L{9:
Gert Pynt Andersen, R 100:

Kirsten blev genvalgt.
Andreas blev genvalgt.

Ole blev genvalgt.
Gert blev genvalgt

Revisorsuppleant:
MariaBruun, L31 Maria blev valgt.

7. Eventuelt

Ra1 (Gjedtvoldsen): Sporger efter en kopi af aftalen med YouSee - han synes ikke altid man ffir de

oplysninger man efterspsrger. Erik Odemark svarede, at det er en omfattende kontrakt der indeholder
mange detaljer og ogsi forskellige priser. R41 kan ffi en kopi hvis den ikke videredistribueres. Erik
udbad sig R41 mailadresse.

R28 (Nicklas Marjacic): Sporger hvem man skal sende forlag til? R28 oplyste, athaa har sendt en

mail. Han kunne godt trenke sig flere skraldespande langs Rendsagervej bl.a. til
hundeefterladenskaber. Erik Odemark svarede, at det er kommunen som har ansvaret for
skraldespandene og bad R28 genfremsende mailen, si vil bestyrelsen viderebringe onsket videre til
kommunen. Kommunen vil dog ikke srtte hundeposer op.

R239 (Tove Dybbol): Spurgte med hensyn til stoj 'r rugfrapejse og brrndeovne som var til gene. Erik
Ademarkkommenterede, at ja-ragfra brrendeovne kunne vrere til gene nir der ikke bliver furet
ordentligt, men at det var noget som R239 mitte anmelde til kommunen og bede dem komme og kigge
pi det. Erik spurgte om R239 selv havde talt med de pigeldende, men det havde R239 ikke og havde
ikke lyst til det. Dirigenten kommenterede hertil, at kommunen formentlig ville stille R239 samme
sporgsmf;l.

R46 (Poul Miller): kommenterede, atR239 kunne lave et opslag i Facebook gruppen om korrekt brug
afbrendeovn.
Erik Ademark n&vnte, at vi ikke er ferdige med at tale om trafftstsj, men at der pt. er lidt ro pi.

L51 (Jens Bak): Spurgte om det var muligt at ksbe en frelles trailer til grundejerforeningen? Erik
Ademark Ideen er udmrerket - der vil dog vrere nogle praktiske problemer/sporgsmil i den

forbindelse: Hvor skal den vrre parkeret (den mi ikke vrere parkeret pfl p-pladserne), hvem skal sti
for vedligehold og reparationer sifremt den gir i stykker? Hvem skal st6 for booking system osv.?
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L10 (Peder Bruun): Bad L51 om at udarbejde et forslag som bestlzrelsen kunne arbejde videre med.

Ri44 (Birthe [versen ): Havde sendt en mail til bestyrelsen om Fibemettet som hun aldrig havde ffiet
svar p6. Bes{nelsen kunne erindre at have set mailen.

R283 (Anniela Steffensen): Hjertestar0eren pi Rendsagervej st&r s\iult * kan man saette et skilt op?

Der var lidt snakken frem og tilbage om emnet - man kan ikke bare ssotte et skilt op.

R283 (Anniela Steffensen): Er besfrelsen tilfredse med aftalen med gartneren. Erik Odemark: Bad
R283 vcre lidt mere prrcis i sporgsmilet. Det drejede sig om arealet for enden af Lskketoften ved
cykelbommene som R283 ikke syntes blev vedligeholdt mht. ukrudt. Erik kommenterede, at man selv
skal vedligeholde randbeplantning og hver gang gartneren skal gsre mere, siL koster det. Man er ogsi
selv velkommen til at fierne ukrudt hvis det generer 6n. Erik Vi kan sporge garhreren hvad det vil
koste.

Erik Odemark: En tillegskommentar til TDC Fibernet: Bestyrelsen var ikke bekendt med
fibernedleggelse i omradet - bestyrelsen har ikke noget med det at gore og bestyrelsen har intet at

skulle have sagt. Vi har dog intet i mod det.

R41 (Gjedtvoldsen): Gir I en tur med kommunen og besigtiger reparationerne af asfalt/fortove? Erik:
Ja, hvis vi bliver underrettet/inviteret.

R28 (Nicklas Marjacic): Kommenterede pi nogle plankeverker. Erik Odemark: Vi i bestyrelsen kan
ikke tvinge grundejerne til noget.

R67 (Katja G. Ssrensen): Vedr. legepladser- snsker info om legepladsdag da de gerne vil deltage og
R67 foreslog opsrtning af skraldespand. Erik Odemark Det er en god id6 - men hvem skal tsmme
den? Det er det lokale legepladsudvalg som du skal tage kontakt til - hver legeplads har/skal lave et
legepladsudvalg der tager sig af legepladserne. Grundejerforeningen drkker aftalte udgifter samt
udgifter til sllvand"

R46 (Poul Miller): Vedr. bygningsretningslinjer - mange bygger om og rendrer smflting ved husene.

Ofte er det gavlene som endres. Kommunen har pilalt at grundejerforeningen skal rette vores regler
sfl zendringerne er i overensstemmelse med vores retningslinjer og det er vi i gang med at kigge pi og
der er allerede en 10-punkts liste- Man mfl gerne indmelde foretagne endringer til bestyrelsen, sfl vi
eventuelt kan tilfoje dem.

En beboer efter$ste lO-punktslisten. Poul ville lregge den ud pi Facebook.

L10 (Peder Bruun): Synes bare vi skal nevne emnet i generalforsamlingsreferatet og sfr kan dettages
op pdL den neste generalforsamling til florfrret.

L4 {Jaryen Stripp): Efterlyste om sprods*vinduer og udvendige tagrender var tilladt i retningslinjerne?

Til slut var der lidt sporadisk snak om nogle P-skilte hvis man skulle parkere for at se troldene (som
efter sigende nu var fieraeQ.

Poul: Der er solgt 4 huse i ir og 3 til salg p.t.

Dirigenten takkede fonsamlingen for god ro og orden.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:00

Andreas Robdrup, L23
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