
Referat af Fredensbjergparkens Grundejerforenings generalforsamling 
Afholdt tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 20.00 i Ellevangkirkens lokaler 

Til de enkelte punkter på dagsordnen blev bemærket følgende: 

1) Valg af dirigent  
Torben E. Lund (S81) blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Der var 33 stemmeberettigede, heraf 2 ved fuldmagt fra 

medlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage. Ulrik Grønborg (K25) blev referent. 

2) Formandens beretning for foreningsåret 2016/2017 og godkendelse 

heraf 
Formanden Joan Naldal (S33) berettede om årets aktiviteter, herunder  

 Hvordan Grøntudvalgets varetagelse af grøntplejen på kommunens vegne fortsat er en succes. 
Kommunen er fortsat villige til at lade grundejerforeningens medlemmer foretage en samlet 
indbetaling af grøntplejeudgiften (hvilket sparer omkostninger for medlemmer) – som noget nyt kan 
foreningen vente med at indbetale til 28.februar året efter. 

 Projektet med tinglysning af pligtmæssigt medlemskab, som har oplevet stor opbakning, hvorfor det 
gentages. 

 De vellykkede fællesarrangementer – tøndeslagning til fastelavn, arbejdslørdag med fælles grill og hyg-
ge på en lun sommerdag, sankthansbål, og det nye initiativ med loppemarked m.m. 

 Det rekordstore antal medlemmer (212 husstande ud af 251 mulige) af foreningen, vi er nået op på. 
 Renovering af legepladsen, som skrider planmæssigt fremad. 

Formandens beretning på generalforsamlingen 2017 kan læses i dens helhed på foreningens hjemmeside. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

3) Godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år 
Kassereren Ulrik Grønborg (K25) fremlagde det af revisorerne godkendte årsregnskab og redegjorde for de 

væsentligste af årets indtægter og udgifter. Foreningen har brugt færre penge end indtægterne i det for-

løbne år – hvilket ikke nødvendigvis er i foreningens interesse. Pengene ”forrentes” bedst, når de anvendes 

til fælles projekter i området, arrangementer, legeplads m.v.  

Det kommende års budget ville efter alt at dømme blive anderledes: De indkomne forslag ville medføre, at 

udgifterne til fælles projekter m.v. vil overstige indtægterne i det kommende regnskabsår – forudsat at de 

vedtages, jf. dagsordnens pkt. 5. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 



4) Indkomne forslag: 
Forud for generalforsamlingen 2017 var der indkommet fire forslag. De fire forslag blev vanen tro alle 

fremlagt forinden der blev stemt om hvert forslag. 

1) Ny responsiv hjemmeside (budgetestimat 30.000 kr.) Forslag stillet af Joan Naldal S33 

Der var indhentet tre tilbud på kodning af ny hjemmeside, der bla. skulle kunne håndtere booking 

af trailer og de øvrige, vitale dele af vores fælles hjemmeside Fredensbjerg.dk.  

Forslaget blev vedtaget. 

2) Yderligere midler til nyanskaffelser på legepladsen (budgetestimat 20.000 kr.) Forslag stillet af 

Joan Naldal S33 

Udskiftning af gynger m.v. er efterhånden påkrævet. Det har været undersøgt om man kunne få 

dem fra den netop nedlagte børnehave på Højene, men det var for dyrt at flytte dem. De 

budgetterede 20.000 kr. kommer oveni det beløb, der i forvejen er afsat til vedligehold af 

legeplads. 

Forslaget blev vedtaget. 

3) Såfremt generalforsamlingen synes det er en god idé, vil Vibeke og Søren gå videre med 

undersøgelse af muligheder og priser for at få etableret fælles affaldsopsamling. Forslag stillet af 

Søren Kjær Jensen K91. 

Forslaget blev uddybet af Vibeke Schow Madsen (K91), og der blev stillet en række spørgsmål, 

ligesom der var kommentarer fra de fremmødte. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

4) Forslag om støtte til sociale arrangementer (budgetestimat 10.000 kr.) Forslag stillet af Vibeke 

Schow Madsen K91. 

Vi har i foreningen et stort ønske om flere sociale aktiviteter – så når andre i vores lokalområde 

arrangerer et socialt arrangement for alle beboere, bør vi som forening støtte op om initiativet. Der 

blev fra salen stillet forslag om, at man i stedet for at tilbyde et sponsorat, tilbød en underskuds-

garanti. Emnet blev drøftet, herunder hvor meget de øvrige grundejerforeninger i området 

støttede arrangementet økonomisk. 

Forslaget blev vedtaget. 

5) Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende 

år 
Bestyrelsen gennemgik budgettet, set i lyset af de vedtagne forslag, herunder at de planlagte tiltag 

indebærer, at det vil blive tæret på egenkapitalen. Budgettet blev godkendt. Kontingentet forblev 

350 kr. 

6) Valg til bestyrelsen og to suppleanter 
Af den nuværende bestyrelse – Joan, Ulrik, Anne, Rune og Jesper – var Anne og Jesper på valg.  

Jesper genopstillede. Anne genopstillede ikke. 

Stig (S19) blev valgt. Jesper (K60) blev genvalgt. 



Bestyrelsens fem medlemmer er herefter Joan Naldal (S33), Rune Brøner (S5), Ulrik Grønborg (K25), 

Jesper Lorentzen (K60) og Stig Thornsohn (S19). 

Af den nuværende to suppleanter – Thomas og Charlotte – ønskede Charlotte Kronborg Rasmussen (S35) 

ikke at genopstille. 

Som suppleanter blev Steen Luk (S7) valgt og Thomas Ottosen (K124) genvalgt. 

Joan Naldal blev formand i løbet af det forgangne år og ønskede at fortsætte som formand.  

7) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
Carsten Madsen (J58) blev genvalgt som revisor. Eiler Ebbesen (J2) blev ligeledes genvalgt. 

Henning Ank (S3) blev valgt som revisorsuppleant. 

8) Hvervning af udvalgsmedlemmer og valg til grøntudvalg 
Dirigenten bad indledningsvis bestyrelsen om at redegøre for, hvilke udvalg, der findes:  

Aktivitetsudvalg: Står for tøndeslagning, sankthansbål og det årlige loppemarked. 

Legepladsudvalg: Står for legepladsens vedligehold, indhentelse af inspektionsrapporter og udvikling.  

Velkomstudvalg: Står for foreningens medlemsliste og for at tage imod nye tilflyttere. 

Informationsudvalget: Står for foreningens hjemmeside og for at lægge historier m.v. på hjemmesiden. 

Grøntudvalg: Står for fællesarealernes vedligehold og udvikling, herunder den løbende dialog med 

kommunen. Skønt grøntudvalget (som de øvrige udvalg) hører under foreningen og referer til bestyrelsen, 

varetager den grøntplejen for alle beboere i Fredensbjergparken, ikke kun de ca. 80%, der er medlemmer af 

grundejerforeningen. 

Det blev uddybet, hvordan ansvaret for grøntplejen ifølge deklarationen påhviler kommunen – og hvordan 

det således er kommunen, der har givet foreningen mulighed for stå for indhentelse af tilbud, planlægge 

grøntplejens detaljer m.v.  

Succesen med dette afhænger helt af arbejdsindsatsen blandt de til enhver tid værende medlemmer af 

grøntudvalget. Foreningen skal hvert år i september give kommunen besked om, hvorvidt vi i det kom-

mende år igen har mod på at stå for at indhente tilbud m.v. eller vil vi overlade detailstyringen til kom-

munen igen. 

Så længe vi selv har de faglige ressourcer til at stå for arbejdet, er det i foreningens interesse at gøre dette. 

Grøntudvalget har foreslået, at der sættes et maksimum på seks medlemmer i udvalget og at ind- og ud-

melding sker på generalforsamlingen. Dette af praktiske hensyn (for store udvalg er ikke effektive) og for at 

medlemmer ikke ”hopper ind og ud” af udvalg. 



Bestyrelsen bestemmer over antallet af medlemmer i dets grøntudvalg – og besluttede, at der maksimum 

skulle være seks medlemmer, således som foreslået af udvalget selv. Dette blev fundet problematisk af 

flere af deltagerne på generalforsamlingen, mens andre tilkendegav, at de fandt det hensigtsmæssigt. 

Da der var flere end seks personer, der ønskede at være medlemmer af Grøntudvalget, bad bestyrelsen 

generalforsamlingen om at tilkendegive ved en vejledende afstemning, hvem de gerne så som medlemmer. 

Efter en kort præsentation af de opstillede, tilkendegav generalforsamlingens deltageres deres ønsker ved 

afstemning blandt de opstillede navne. Bestyrelsen besluttede, at de seks personer, der fik størst til-

slutning, herefter var medlemmer af Grøntudvalget. 

9) Eventuelt 
Det blev foreslået, at der i løbet af det kommende år skulle udarbejdes mere detaljerede retningslinjer for 

grøntudvalgets sammensætning og udskiftning.  

 


