
                 Grundejerforeningen Hjortedraget                                                            12/4 2016 
 
Referat fra generalforsamling den 16.3. 2016, hvor der var mødt 11 grundejere. 
Ad. 1 Peter Nielsen, Hjortevænget 6 blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
 
Ad. 2 Formand Jens Otte fremlagde beretningen for 2015. 
Beretningen blev taget til efterretning. Beretningen er vedlagt referatet. 
 
Ad. 3 Årsregnskabet for 2015  
Regnskabet 2015 blev gennemgået, regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad. 4 Forslag fra medlemmerne:  
Der var ikke nogle forslag fra medlemmerne. 
 
Ad. 5 Budgettet for 2016 blev forelagt. 
Budgettet blev vedtaget med et forhøjet kontingent på 650 kr. pr. grundejer for 2016. 
 
Ad. 6 Valg til bestyrelsen: 
Kasserer og sekretær var på valg. 
Både Karsten Gerlach og Lasse Jensen blev genvalgt. 
 
Ad. 7 Valg til revisor og revisorsuppleant: 
Hans Bonnesen blev valgt til revisor og Peter Nielsen blev valgt som revisorsuppleant. 
Ad. 8 Eventuelt: 
Generelt en drøftelse af byggeriet af den Integrerede Institution på boldbanerne ved Ravnsholtskolen, 
og tilkørselsforholdene m.v. 
Der skal gøres opmærksom på, at man kan fejlmelde gadelamper på dongenergy.dk. 
 
Peter Nielsen               Jens Otte              Lasse Jensen 
Dirigent                       Formand               Referent 
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 Formandens beretning 2015 
 
 
Så fik vi endeligt en del sne. Weekenden den 21.-22. november 2015 kom der 
rigeligt med sne – 40 cm målte jeg på mit fuglebad. Det var faktisk umuligt at 
køre på villavejene, så bestyrelsen ”aktiverede” vores sneberedskab og fik 
ryddet vejene ret hurtigt. Den megen sne gik også ud over mange træer - der 
ikke kunne klare vægten. Specielt vores ene fællesareal led overlast. Vi har fået 
ryddet rimeligt op, og der resterer nu kun bunker med kvas, som vi må hjælpes 
med at få i vores containere i weekenden i uge 14. 
 
Det meste af det sidste år har vi også været vidne til byggeriet af den nye 
daginstitution på fodboldbanen. Der har været en del støj tidligt om morgenen 
og specielt har der været parkeret en hel del privat- og varebiler på 
græsrabetterne på Søparken. 
 
Jeg har så sent som for et par dage siden talt med kommunen med henblik på at 
retablere græsrabatterne efter færdigbygning. Man lovede at tage problemet op 
med bygherren. 
 
Der har i det forgangne år været en del indbrud i vores område. Jeg vil her til 
sidst opfordre til, at vi holder øje med hinandens ejendomme – specielt ved 
ferier og lignende. 
 
Husk vores hjemmeside:  hjortedraget.dk  


