
                 Grundejerforeningen Hjortedraget                                                            23/3 2017 

 

Referat fra generalforsamling den 16.3.2017, hvor der var mødt 14 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 2016. 

Beretningen blev taget til efterretning. Beretningen er vedlagt referatet. 

Ad. 3 Årsregnskabet for 2016  

Regnskabet 2016 blev gennemgået, regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad. 4 Forslag fra medlemmerne:  

Der var ikke nogle udgiftskrævende forslag fra medlemmerne. 

Ad. 5 Budgettet for 2017 blev forelagt. 

Budgettet blev vedtaget med et kontingent på 650 kr. pr. grundejer for 2017. 

Ad. 6 Valg til bestyrelsen: 

Formand og suppleant var på valg. 

Formand Jens Otte blev genvalgt og suppleant Peter Nielsen 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 byggelinier og deklarationer da en lodsejer havde fået nej fra kommunen til 

mindre bygninger på grunden, det blev vedtaget at grundejerforeningens bestyrelse ikke skulle tage 

kontakt til kommunen for de enkelte lodsejere. 

Der var en opfordring til at man kunne bruge nabohjælp.dk generelt, da der har været en del indbrud på 

Hjortevænget og Tonedraget. 

Der var opfordringer til at der ikke blev spillet høj musik i haverne om sommeren, samt at brændeovne 

ikke blev sat på ”vågeblus” om natten da det gav en del lugtgener i området. 

Bestyrelsen blev pålagt at rette henvendelse til kommunen omkring fartnedsættelse på Søparken fra 

eksempelvis 50 km. i timen til 40 km. i timen, samt at kommunen får tilplantet byggeplads indkørslen 

til den nye Institution overfor indkørslen til Hjortevænget her i foråret. 
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Formandens beretning 2016 

 

 

Så er der gået et år mere. 

 

I løbet af året har vi fået en ny stor daginstitution ovre på en del af 

fodboldbanen. Selve byggeperioden har givet en del trafikale gener 

og larm af bakkende lastbiler tidligt om morgenen. Nu bebyggelsen 

er færdig har det givet en hel del mere trafik på Søparken – og 

specielt ved 8-tiden om morgenen kan det være svært at komme ud 

fra Hjortevænget. Det kan vi ikke gøre så meget ved. 

 

Der er kommet nyt hegn op ved den midlertidige indkørsel som 

spærrer for adgangen direkte til fodboldbanerne. Men som en del 

nok har bemærket har der de sidste uger igen været ”hul igennem” 

hegnet.  

 

(hvem der så end har sørget for dette) 

 

Sidste år hensatte vi 5.000 kr. til ”oprydning” på vores fællesarealer 

efter sneskaderne det forgangne år. Bestyrelsen har dog arbejdet – 

hårdt – og stået for hele oprydningen, så udgifterne kunne 

minimeres til en ekstra container. 

 

Der har det forgangne år været en del indbrud i vores område. Jeg vil 

her til sidst opfordre alle til at vi holder øje med hinandens 

ejendomme – specielt ved ferier og lignende. 

 

 

 

Husk vores hjemmeside: hjortedraget.dk 


