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 Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen ”Agervænget” 

Tirsdag den 8. februar 2011 – kl. 19 

 

1a. Valg af dirigent. 

Steen Lerche (nr.73) blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt.  

1b. Valg af to stemmetællere. 

Erik Schäffer (nr.59) og Mogens Ekelund (nr.31) blev valgt til stemmetællere. 

2. Beretning om foreningens virksomhed. 

Beretningen for 2010 (udsendt med indkaldelsen) blev fremlagt af formanden, der supplerede be-
retningen ved at forklare, at særligt en sag har bestyrelsens opmærksomhed. Sagen handler om, at 
Kommunen i henhold til de foreløbige afgørelser øjensynligt mener, at alle fælles indkørsler (dvs. 
indkørsler der er etableret parallelt) skal opfattes som ”privat fællesvej” - og dermed bliver kom-
munen tilsynsmyndighed og påtaleberettiget. Bestyrelsen er helt uenig i denne afgørelse, som i 
henhold til deklarationen kun kan være gældende, når der er tale om fælles indkørsler til 2 sidestil-
lede koteletgrunde. Efter bestyrelsens opfattelser er der ikke længere sådanne sidestillede kote-
letgrunde inden for foreningens områder. Eneste sted dette oprindelig blev etableret, var på det 
område kommunen selv har ændret til ældreboliger i det sydligste område af kvarteret. 

Beretningen blev godkendt uden yderligere tilføjelser eller kommentarer fra de fremmødte med-
lemmer.  

3. Fremlæggelse af regnskab. 

Kasserer Casper Robrahn fremlagde regnskab for 2010, og regnskabet blev godkendt uden kom-
mentarer. 

4a. Indkomne forslag fra medlemmerne – ingen. 

4b. Bestyrelsen fremlagde oplæg til etablering af legeplads. 
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Projektet havde i efteråret 2010 været forelagt medlemmerne på et særligt møde, hvor der havde 
været særdeles ringe fremmøde. Formanden gav på generalforsamlingen derfor kun et kort resu-
mé af sagen inden den vejledende afstemning om projektets fremtid. Ved denne afstemning, var 
der ikke flertal blandt de fremmødte for, en fortsættelse af dette, hvorfor bestyrelsen ikke går vi-
dere med legepladsprojektet. 

4c. Bestyrelsens oplæg til indhentning af tilbud på snerydning.  

Som det fremgår af foreningens love, har det siden dens stiftelse i 1970 været et af dens formål at 
stå for vedligeholdelse og rydning af fællearealerne, herunder af sne, men medlemmerne har hid-
til ikke ville stille de nødvendige penge til rådighed for fælles snerydning. I betragtning af de bety-
delige snefald de seneste vintre og kommunens yderst begrænsede snerydning på veje og stier i 
foreningens område, ser bestyrelsen det nødvendigt at undersøge om medlemmerne i fællesskab 
gennem foreningen kan finde en løsning på snerydningen. Alternativt om stisystemerne skal luk-
kes i den tid hvor der ligger sne.  

Formanden orienterede om kommunens forpligtelse til at rydde på vejene – og principielt også på 
fortove, men henledte opmærksomheden på at: 

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje pålægger den enkelte grundejer at rydde alle 
fortove det støder op til egen parcel. Desuden er det grundejerforeningens opgave at sikre stisy-
stemerne ryddet (alternativt at spærre stisystemerne i vinterhalvåret). 

En god dialog kom hurtigt i gang i forsamlingen. Der blev talt om hvilke områder medlemmerne 
kunne ønske sig kom med ind under en evt. aftale – her blev nævnt fortove, stisystemet og tilgan-
gene til stisystemet via de blinde veje, hvor der ikke er fortove.  

Snerydning af vejene i foreningens område blev også drøftet. Da vejene imidlertid er kommunale 
fandt formanden, at snerydning på disse ikke er en opgave foreningen vil begynde at påtage sig. 
Det blev nævnt, at der er medlemmer, der i en god mening har ryddet sne på nogle af vejene, men 
ved derved at flytte sneen til andre områder i foreningen desværre blot har flyttet problemet og 
således utilsigtet været til stor gene for andre medlemmer. Bestyrelsen henstiller derfor i samråd 
med den øvrige forsamling til, at man ved sådanne løsninger husker at tage hensyn til hinanden.   

Debatten om snerydning afsluttede ved en vejledende afstemning, hvor der var et lille flertal for, 
at bestyrelsen skulle gå videre med at indhente tilbud på forskellige løsningsmodeller, som så vil 
kunne blive fremlagt til endelig afgørelse på en ekstra ordinær generalforsamling i 2011 eller på 
den ordinære generalforsamling næste år.  

5. Fremlæggelse af budget 2011 af formanden.  

Ved fremlæggelsen blev der spurgt kort ind til de udgiftsstigninger, der er budgetteret med til ge-
neralforsamling. Kassereren forklarede, at da bestyrelsen forudså, at der ville kunne komme en 
evt. ekstra ordinær generalforsamling i forbindelse med de to sager fra pkt. 4b. og 4c. havde den 
valgt at budgettere med udgiften til en sådan, hvorfor udgiftsrammen til generalforsamling er hø-
jere end normalt. Budgettet blev derefter accepteret uden yderligere kommentarer.  

6a. Fastlæggelse af kontingent for 2011.  
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Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning til kr. 900 for at styrke foreningens likviditet. Dette blev 
vedtaget med stort flertal. 

6b. Beslutning om rykkergebyr for 2011.  

Da bestyrelsen år efter år bruger rigtig mange timer og kræfter på at indhente kontingenter fra 
medlemmer, blev fremlagt forslag fra bestyrelsen om at kunne opkræve rykkergebyrer ved hver 
rykker. Bestyrelsen foreslog et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker, en størrelse, der er i overens-
stemmelse med gældende lovgivning. Dette gebyr blev vedtaget med stort flertal.  

6b. Fastsættelse af ejerskiftegebyr for 2011.  

Ejerskiftegebyret er fortsat kr. 0,00, da bestyrelsen fortsat ikke finder det rimeligt, at en ejendom, 
der har betalt kontingent, skal betale foreningen ekstra for en service, der især efter oprettelse af 
en hjemmeside for foreningen, ikke kræver ret meget tid at yde. 

7a. Valg af formand (ikke på valg) 

7b. Valg af kasserer 

Kassereren, Casper Grandal Robrahn (nr 49) var på valg og villig til genvalg. 

Kassereren blev genvalgt for en ny periode på 2 år uden modkandidater. 

7c. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Kenneth Schmidt (nr. 58) var på valg og var villig til genvalg 

Flemming Rud Hansen (nr. 84) var på valg og var villig til genvalg. 

Da ingen modkandidater meldte sig blev begge valgt for en ny periode på to år. 

Bestyrelsesmedlem Elisabeth Andersen (nr. 2) var ikke på valg. 

 7d. Valg af bestyrelsessuppleanter.  

Førstesuppleant Steen Lerche (nr. 73) var på valg og var villig til genvalg. Da ingen modkandidater 
meldte sig blev Steen valgt for en ny periode på to år. 

2. suppleant Allan Jensen (nr. 117) var ikke på valg. 

7e. Valg af revisorer. 

Svend Aage Jensen (nr. 50) og Erik Schäffer (nr. 59) var begge på valg og var villige til genvalg. Beg-
ge blev valgt uden modkandidater. 

7f. Valg af revisorsuppleant. 

Poul Erik Jensen (nr. 56) var på valg og villig til genvalg. Han blev valgt uden modkandidater.  

8. eventuelt. 
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Problematikken omkring ekstremt meget vand på den sydlige del af fællesarealet ved vandværket 
udfor nr. 52 for enden af boligvej 7 blev diskuteret. Flere medlemmer oplyste, at der siver vand ud 
fra ejendommen mellem fællesarealet og Agergårdsvej (det tidligere slagteri). Bestyrelsen vil un-
dersøge sagen, så flisebelægningen på fællesarealet ikke ødelægges, eller de gående generes.  

Efter denne drøftelse takkede Henrik B. Gravesen for god ro og orden, samt godt samarbejde i be-
styrelsen. Generalforsamlingen sluttede kl. 21:10. 

  

 

Regstrup den 6. marts 2011 

 

Steen Lerche   Henrik B. Gravesen 
Dirigent   Formand 

 

 

Casper G. Robrahn  Flemming Rud Hansen 
Kasserer   Næstformand 

 

 

Kenneth Schmidt  Elisabeth Andersen 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

       

 


