Referat af den årlige ordinære generalforsamling 15. juni 2009
Dagsorden
1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Kristian Jørgensen, RV 9 som blev valgt. Dirigenten
konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og forsamlingen var
beslutningsdygtig jf. foreningens vedtægter.
2. Formandens beretning. Formanden indledte årets beretning med tilfreds at konstatere, at
der ikke forelå nogen naboklager pt. Formanden vurderede, at situationen med eksempelvis
bygningsmaterialer placeret på vejen var blevet bedre i årets løb. Kommunen havde skrevet
ud til samtlige beboere og mindet om de gældende regler på området. Han påpegede, at
bestyrelsen ikke havde nogen juridisk kompetence ved evt. klagesager, hvilket var et
anliggende for myndighederne. Bestyrelsen kunne alene henstille til beboerne om at tale
sammen og tage hensyn.
Fællesgrunden var blevet vedligeholdt af den samme gartner, som bestyrelsen havde
anvendt sidste år. Det var en lidt dyrere løsning end hvis beboerne selv stod for
vedligeholdelsen, men dette havde ikke vist sig muligt at organisere i årets løb. Formanden
anbefalede derfor, at denne model anvendtes indtil videre. I forlængelse af drøftelserne på
sidste års generalforsamling havde beboerne kunne komme med forslag til indkøb af nye
lege- eller sportsredskaber til grunden. Bestyrelsen havde på baggrund af disse forslag bl.a.
indkøbt et gyngestativ og en basketballkurv af god kvalitet.
Støjvolden. Formanden ridsede indledningsvis forhistorien omkring støjvolden op. Derefter
gennemgik han bestyrelsens arbejde i årets løb med at få stablet en model for en støjvold på
benene, som både ville kunne tilfredsstille jordejerne, de relevante grundejerforeninger og
politikerne i kommunen samt være i overensstemmelse med de statslige krav og regler i bl.a.
miljøministeriet og vejdirektoratet. Den løsning som tegnede sig pt. ville hverken koste
grundejerforeningerne/beboerne eller kommunen penge – i modsætning til den forrige
støjvoldsplan. Jordejerne ville bygge en støjvold langs motorvejen på både deres egne og
kommunes jordområder mod til gengæld at få lov til at kommercialisere dele af
jordarealerne. Dette skulle ske efter nærmere aftale mellem jordejerne og kommunen og på
baggrund af en ny lokalplan for området. Aftalen vil medføre en betydelig støjreduktion i
hele området og formentlig kun oprettelsen af yderligere en række parceller i området
omkring Stampevænget. Formanden konkluderede, at bestyrelsen nu fremefter kun kunne
skubbe på processen og hovedparten af det resterede arbejde lå i kommunen. Forventningen
var, at kommunen i løbet af året ville fremlægge forslag til en ny lokalplan til vedtagelse og
jordejerne ville herefter påbegynde bygningen af en støjvold som første skridt i det samlede
projekt. Formanden henviste til grundejerforeningens hjemmeside for yderligere oplysninger
om støjvolden.
3. Regnskab. Kassereren fremlagde årets regnskab, som viste et lille overskud.
Overskuddet var en anelse mindre end sidste år grundet de stigende udgifter til en gartner
til vedligeholdelse af fællesgrunden. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev
godkendt af forsamlingen.
4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.

5. Kontingent fastsættelse. Bestyrelsen indstillede uændret kontingent for det kommende år,
hvilket blev godkendt.
6. Valg til bestyrelsen. Ifølge vedtægterne er formand, sekretær, 1 menigt medlem, 1
suppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant på valg i ulige år. Følgende medlemmer blev
valgt til bestyrelsen:
Formand Holger W. Olsen, RV 44
Sekretær Mads Lindborg, Stampevej 37
Menigt bestyrelsesmedlem Bo Drescher, RV 21
Suppleant Posten blev ikke besat
Revisor Freddy Petersen, RV 19
Revisorsuppleant Posten blev ikke besat
7. Eventuelt. Under dette punkt blev et hurtigt arbejdende byggeudvalg nedsat med Ole
Lundorff, RV 38 i spidsen. Byggeudvalget skulle opstille de indkøbte redskaber på
fællesgrunden.
Formanden spurgte til, om der var stemning for oprettelsen af et festudvalg, som skulle
planlægge en sommerfest for hele grundejerforeningen. Evt. interesserede kunne henvende
sig til bestyrelsen.
Formanden spurgte ligeledes til, om der var interesse for en Sct. Hans fest, men det var der
ikke umiddelbar opbakning til fra forsamlingen. Formanden henstillede efterfølgende til, at
der ikke blev smidt affald på fællesgrunden, da der ikke ville være Sct. Hans bål der i år. I
øvrigt er området for bålet ryddet juli 2008 og græs er sået.
Der var desuden opfordringer fra forsamlingen til at nedsætte farten på vejen samt ved
parkeringer langs det asfalterede fortov at efterlade plads til både fodgænger- og
kørestolspassage.
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Martin Vive Ivø, RV 33
referent

