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Referat fra den årlige ordinære generalforsamling
mandag den 10. juni 2013 kl. 19.00¨

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Tonny fra RV6 blev enstemmigt valgt til dirigent og konstaterede general forsamlingen for lovligt 
indkaldt.

2. Formandens beretning
Det har været et meget stille år med få møder og ingen henvendelser til bestyrelsen – det hverken 
fra beboere, kommunen eller støjvoldsinteressenterne.

Sommerfest: Sommerfesten i 2012 var en stor succes med et overskud på 800 kroner, der ligger i 
festkassen, og derfor ikke tages ind i det overordnede regnskab. Grundet succesen vil der også i 
2013 blive arrangeret en sommerfest. Den vil blive afholdt den lørdag den 31/8. Formanden og 
bestyrelsen håber meget på frivillige til at være med til at arrangere festen.

Fartnedsættelse: Næstformanden har haft kontakt med kommunen angående fartnedsættelse på 
Ringvej. Indledningsvis er kommunen ikke afvisende, men det skal ind i årets prioritering af 
projekter. Derfor skal bestyrelsen sende skriftlig beskrivelse af forholdene på vejen og forslag til 
løsning. 

Boligsalg: Generelt er der godt salg i husene på Ringvej. Der har været meget kort liggetid for de 
huse, der har været til salg i løbet af året, hvilket lover godt for værdien af et hus på vejen.

Kommentarer til beretning:
Det blev bekræftet, at Ringvej er en offentlig vej, hvorfor det også er kommunen, der skal indover i 
forbindelse med fartnedsættelser.
Adspurgt om støjvoldssagen er død, så kan der svares negativt, men byggeriet ligger stille for tiden, 
og ingen har ambitioner om at gå i gang med at bygge endsige bygge vold pt.
Der var ros til initiativet om en sommerfest og gennemførelsen af den i 2012.

3. Regnskab (2012/1013)
Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt. 
Alle har betalt kontingent, og i år havde der ikke været de samme problemer med inddrivelsen som 
tilfældet har været tidligere.
I budgettet er posteringer omkring forsikringer. Meningen med dem, og deres dækningsområder 
blev gennemgået for at verificere behovet for dem. Overordnet er det lovpligtige 
ansvarsforsikringer og ulykkesforsikringer i forbindelse med fællesgrunden.

4. Indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag fra beboerne.

5. Kontingent fastsættelse
Kontingent fastholdt
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6. Valg til bestyrelsen.
På valg var: Formand Holger Wentzel Olsen (RV44), Sekretær Mads Lindborg (STV37), 
bestyrelsesmedlem Jasper Vilgaard (RV9), revisor Freddy Petersen (RV19) – de blev alle genvalgt 
uden modkandidater.

7. Eventuelt
Mille Madsen (RV26) opfordrede til, at man tilmelder sig ”Nabohjælp”. Det kan gøres via 
hjemmeside. Kassereren har klistermærker. Dette afledte en snak om indbrud på vejen. Der er ikke 
rapporteret mange, men bl.a. RV40 har været udsat for indbrudsforsøg.

Der blev opfordret til, at man ved luftning af hund var opmærksom på ikke at efterlade hundens 
efterladenskaber, men behørigt tage dem med sig.

Afrunding
Formanden sluttede af med at takke for godt hurtigt og effektivt møde, der varede kun  ½ time.

Referent: Jasper Vilgaard (RV9)

Med venlig hilsen
Holger W. Olsen, Formand
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