
                       Avlegård Grundejerforening 
 
Referat fra generalforsamlingen 14 juni. 2009, Vejby forsamlingshus 
 
Bestyrelsen var repræsenteret ved: Torben Hermansen, Tomas Wikberg, Paul Hildestad, 
John Petersen, samt Lone Larsen fra regnskabsbureauet. 
 
Formanden var desværre kaldt til Norge i forbindelse med et dødsfald og kunne desværre 
ikke deltage, men sender en venlig hilsen til forsamlingen. 
Næstformanden repræsenterede derfor formanden via en fuldmagt. 
 
1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog  Mogens Rømer- Midtervejen 5. Forsamlingen godkendte. 
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var rettidigt udsendt, samtidigt  
kunne det konstateres, at der kun var fremmødt 22 medlemmer.   

 
 
2.   Udsendte referat: 
Det udsendte referat fra sidste års generalforsamling blev godkendt. 
 
 
3. Bestyrelsens beretning: 
Foreningens virksomhed i det forløbne år blev gennemgået og i øvrigt henvist til       
”bestyrelsens beretning….” som var vedlagt indkaldelsen. 
 
 
4. Aflæggelse af regnskab: 
Regnskabet blev gennemgået af John Petersen samt af Lone Larsen som blev 
præsenteret for forsamlingen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
5. Eventuelle forslag: 
Bestyrelsen havde ingen aktuelle forslag og der var ikke indsendt forslag fra medlemmerne. 
John Enevoldsen-Bjørnemosevej 3, klagede over manglende asfaltering på Bjørnemosevej.  
Næstformanden svarede hertil at det jo var medlemmerne selv som forkastede bestyrelsens 3 
forslag ved sidste generalforsamling, således at reparationer af vejene nu påhviler hver enkelt 
medlem. 
 
Ingerlise Braeger – Mellemkæret 2 var ligeledes uforstående overfor bestyrelsens 
afvisning til at gøre noget ved vejene. 
Igen måtte næstformanden henvise til forsamlingens nej til bestyrelsens 3 forslag. 
 
Stefan Hammerich – Bjørnemosevej 20 påstod at der ikke blev diskuteret reparation 
af vejene ved generalforsamlingen 2008. Hammerich vil gerne tage det op, men som 
næstformanden forklarede, skal forslaget fremsendes til næste generalforsamling 2010. 
 



Jan Erik Nielsen – Bjørnemosevej 18 ønskede ” bid for bid ” gennemgået på vejene. 
 
Bente Christensen – Lundevangen 32 syntes at det, trods afstemningen sidste år, er dårligt 
at grundejeren selv skal betale for vedligeholdelse af vejene, men det har forsamlingen jo 
selv bestemt. 
 
Inger Weile – Lundevangen 23 påpeger den for høje og brede hæk t/v for udkørslen 
fra Avlegårdsvej.  Udsynet er så dårligt at bilen skal for langt ud inden man kan se om   
der kommer en bil. 
 
 
6. Valg af formand eller kasserer. 
John Petersen blev valg som ansvarlig kasserer. Kassererfunktionen er overladt til et   
professionelt bureau, repræsenteret af Lone Larsen. 
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse: 
Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Szrenk – Tårnbakken 5  
Næstformanden takkede bestyrelsesmedlem Paul Hildestad for mange års deltagelse i 
Avlegård Grundejerforening. Paul ønskede ikke længere genvalg pga. alderen. 
Torben Hermansen blev genvalgt. 
Som suppleanter blev John Enevoldsen - Bjørnemosevej 3 og Stefan Hammerich  
Bjørnemosevej 20, valgt. 
 
 
8. Valg af revisor og suppleanter. 
Som revisor blev Torben Dyel – Lundevangen 9, valgt. 
Som suppleant blev Jonna Olesen – Lillebjørnsvej 10, valgt.    
 
 
9. Fastsættelse af kontingent:  
Bestyrelsen havde foreslået samme kontingent som tidligere = 750,00 kr.  Dette kunne 
godkendes af forsamlingen. 
 
 
10.  Eventuelt: 
Næstformanden forklarede hvorledes justering af vandspejlet i mosen foregår, samt 
den kommende reparation af kloakledningen ved mosen. Der er pt., ovenpå det vold- 
somme regnvejr, oversvømmelser mange steder omkring mosen. 
 
Til sidst kunne næstformanden afslutte generalforsamlingen 2009 med ønsket til medlem- 
merne om en fortsat god sommer 
 
 
 
Referent:                                                                                 Dirigent: 
 
John Petersen                                                                         Mogens Rømer   
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