
                 Grundejerforeningen Hjortedraget                                                             3/4 2018 

 

Referat fra generalforsamling den 21.3. 2018, hvor der var mødt 21 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 2017. 

Beretningen blev taget til efterretning. Beretningen er vedlagt referatet. 

 

Ad. 3 Årsregnskabet for 2017  

Regnskabet 2017 blev gennemgået, regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 4 Forslag fra medlemmerne/forslag fra bestyrelsen:  

Der var forslag fra et medlem om plantning og udskiftning af buske på fællesareal. Forslaget blev 

vedtaget. 

Der var forslag fra bestyrelsen om at genoprette fællesarealet omkring petanque banen mv. Forslaget 

blev vedtaget. Der kan bruges op til 7.000 kr. i alt på de to forslag, pengene tages af de hensatte 

midler til snerydning. 

 

Ad. 5 Budgettet for 2018 blev forelagt. 

Budgettet blev vedtaget med et kontingent på 650 kr. pr. grundejer for 2018. 

 

Ad. 6 Valg til bestyrelsen: 

Kasserer og sekretær var på valg, begge 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: 

Der var generelt en drøftelse af at lave en nabohjælp ordning i Grundejerforeningen Hjortedraget. 

Bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for at oprette en sådan ordning. 

 

Peter Nielsen               Jens Otte              Lasse Jensen 

Dirigent                       Formand               Referent  
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Formandens beretning 2017 

 

 

Det går fortsat stille og roligt i vores grundejerforening. 

 

Vi har i bestyrelsen diskuteret hvad vi kunne gøre for at vores 

fællesarealer kunne blive lidt pænere/repræsentable. Dette gælder 

mest vores midterste areal med petanquebane og legeting. Vi har 

stillet et forslag og der er indkommet yderligere et, som vi skal 

diskutere lidt senere. 

 

Vores havemand – Ole – har sagt op, og vi vil fra bestyrelsens side 

gerne takke ham for et godt samarbejde gennem årene. Indtil videre 

har vi fået en til at slå græsset – men på sigt vil vi gerne finde en der 

også kunne tage sig af beplantningen. Nogen der er interesseret ?? 

 

Kommunen har nu tilplantet ”hullet” efter byggeriet af 

daginstitutionen og tillige lavet en flisbelagt sti. Det sidste de har 

foretaget sig er at fjerne al indhegningen omkring boldbanen. 

Hensigten er at det skal være et levende hegn, der holder vildfarne 

bolde inde. Dette er betydeligt lettere at vedligeholde – og dermed 

billigere for kommunen. 

 

Hvis nogen har undret sig over at der atter er stillads på skolen, så 

skyldes det, at da man sidst satte solpanelerne fast, skete dette ved 

at bore direkte igennem til spærene – som nu skal skiftes grundet 

fugt/vandskade – suk. 

 

 

 

Husk vores hjemmeside: hjortedraget.dk 


