Referat af den årlige ordinære generalforsamling 31 oktober 2020
Sted: Garage Ringvej 44, afholdt i tidsrummet 11:00 til 12:15
Tilstede: Fra bestyrelsen Formand Jasper Vilgaard, Revisor Klaus Baltsersen, Kasser Karin
Cronström, Best. Medlemmer Holger Wentzel Olsen og Mille Madsen
Af beboere var der repræsentanter fra: RV54, RV63, RV5, RV6, RV30 og RV10
Referent Holger Wentzel Olsen RV44
Dagsorden
1

Valg af dirigent. Formanden foreslog Klaus Baltsersen, RV 16 som blev valgt under stor
begejstring. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
med 3 ugers varsel og forsamlingen var beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter. Dog
blev det bemærket at bestyrelsen havde udsat generalforsamlingen fra foråret til efteråret
grundet den verserende Corona pandemi.

2

Formandens beretning. Formanden indledte med at mindes de tidligere medlemmer af
bestyrelsen, der bar gået bort i købet af året. Ellers havde det været et stille år med meget få
aktiviteterne, hvilket naturligvis meget var afledt af COVID-19 restriktionerne. Udover det
havde et skifte i såvel kasserer som revisor også givet nogle udfordringer. Udskiftningen af
kasserer er også årsagen til, at årets opkrævning af kontingent har været forsinket. Det er der
dog rettet op på, og opkrævningen kom ud i beboernes postkasser ugen efter
generalforsamlingen. Fristen for henstilling ang betaling denne gang og fremefter er blevet
skåret ned til ca tre uger, da der har været tendens til forglemmelser med for lang en respit.
Formanden nævnte, at der over en bred kam var nogen salg og køb af boliger på Ringvej,
hvilket viste et naturligt niveau for dette på vejen.
Formanden nævnte, at der i bestyrelsen havde været ide om en Ringvejs Facebook gruppe,
der kunne bruges til bl.a. kommunikation omkring nogle af de ideer og tiltag, der afspejledes
i mødeindkaldelsen. Det kom dog frem, at der findes en sådan gruppe. Bestyrelsen vil
kontakte opretteren af denne gruppe og spørge ind til, om den kan blive den ”officielle” RVgruppe, for at højne kommunikationen og kontakten på tværs af vejen.
.
Regnskab. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Flere bemærkede at ”læsekvaliteten
kunne være bedre. Kasser ved Karin Cronstrøm sikrer sig at en bedre kopi bliver lagt op på
foreningens hjemmeside.
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4

Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmer eller bestyrelse.
Fællesgrunden blev dog diskuteret og der var accept af at bestyrelsen sikrer sig at gynge
erstattes med en ny og at bænke og borde for nye sæder/plader.
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Fastsættelse af årligt kontingent. Det blev besluttet enstemmigt at kontingentet vedbliver
med at være 300 kr. Betales der efter fristens udløb er kontingentet 500 kr. (jvf gældende
regler)
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Valg til bestyrelsen. Jævnfør §5 i vedtægterne er formand, sekretær, 1 repræsentant, 1
suppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant på valg i lige kalender år.
Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Formand Jasper Vilgaard RV9.
Næstformand Vil blive udpeget ved konstituerende bestyrelsesmøde
Menige bestyrelsesmedlemmer Birgitte Møller RV10, Mille Madsen RV26 og Holger
Wentzel Olsen RV44
Kasserer Karin Cronström
Suppleant Posten blev ikke besat
Revisor Andrea Dubberstein RV4A
Revisorsuppleant Posten blev ikke besat
Følgende medlemmer er ikke på valg
Sekretær Mads Lindborg STV37
Revisor Klaus Baltsersen RV16
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Eventuelt
a) Der var en dialog om overholdelse af servitutter på foreningens område. Specielt ønsker
flere at medlemmerne overholder reglen om grønne skel, specielt ud mod vejen. Dog
kunne der argumenteres for, at naboer kan aftale alternative hegn imellem sig. Disse
aftaler kan dog bortfalde efter en af parterne fraflytter. Det blev aftalt, at servitutten
omkring hegn mod vejen blev lagt ved referatet.
Se hjemmesiden: http://gfsvenstrup.dk/servitutter.htm
b) Vejfest er et genopstået emne, og der er flere meldte deres beredvillighed hvis bestyrelse
ville annoncere et sådant arrangement i 2021 eller 2022. Der blev nævnt fra bestyrelsen,
at det også havde været på tegnebrættet for 2020, men forholdene gjorde, at det ikke
blev til noget. Udover det var bl.a. også Olympiske Lege for børnene på Ringvej i
støbeskeen.
c) Der er indkommet klager fra beboere fra andre beboerforeninger, det handler om at
medlemmer, af vores forening, der har matrikel ud mod de grønne fredede områder mod
syd, gentagne gange henkaster haveaffald på dette område. Bestyrelsen henstiller til at
dette ophører. Bestyrelse er ikke bemyndiget til at agere på dette ud over ovenstående
henstilling. Det står dog generelt borgerne frit at politianmelde sådanne forhold.
d) Kommunen er i gang med at udskifte de riste langs Ringvej som er mest belastet ved
skybrud.
Bestyrelsen opfordrer til at vi alle holder øje med vores riste, fjerner blade og lign. Så
unødig oversvømmelse undgås.
e) Med udgangspunkt i indkaldelsen til generalforsamling spurgte Formanden deltagerne
omkring ændring af vejnavnet til noget andet. Der var enighed omring, at det i det
mindste kunne være interessant at se på mulighederne. Bestyrelse vil derfor starte med at
tage kontakt med kommunen for mulighederne. Det blev dog aftalt, at det naturligvis
ikke var et projekt, der skulle kræve for mange udgifter. Hvis det er muligt forudser
bestyrelsen mulighed for at der kommer runde med navneforslag mm.
PVA Bestyrelsen: 10 November 2020. Referent Holger Wentzel Olsen RV44

