
 

 

Grundejerforeningen Bodilsminde. 

 

Referat fra general forsamlingen den 02.06.2013 

Der var mødt 28 personer op, det var 19 stemmeberettige ud af 97 parceller. 

 

Formanden Kaj byder velkommen. Kaj meddeler at det er 40 år siden at han tiltrådte. Han syntes at det har været 40 fantastiske 

år, selv om der også har været nedture nogle gange. Han stopper af helbredsmæssige årsag. 

1: Valg af dirigent: Solveg blev enstemmigt valgt. 

2: Bestyrelsens: beretning ved Formand Kaj. Året der er gået, har været brugt til veje, da der har været en del skybrud. 

Kloakeringer er stoppet, da der er problemer mellem kommunen og staten. Der fortages stadig undersøgelser vedrørende veje og 

jordbund. Så blev der igen talt om dræn ved Apollovej og Hellasvej, da der stadig er problemer med vand. Selv om træer er blevet 

fældet og der er kørt en snegl igennem drænrørene, for at rense for rødderne fra fældet træer. Så vi arbejder stadig på at finde en 

løsning. Afhentning af grenaffald at fungere perfekt. Der er flere parceller som trænger at få klippet skel og ind ved vejene. Der 

køres stadig for stærkt på vores veje, det slider også meget på dem, tænk på det og sæt FARTEN NED. Kaj syntes at man skulle 

huske at bruge Grundejerforeningens hjemmeside. Den gav mange oplysninger. 

2A: Så bad Næstformanden Lise om ordet, da vi jo nu manglede en ny Formand og Kasser. Hun talte om de ting, den nye Formand 

skulle tage fat på, samt evt. møder med kommunen og hvad en kasser skulle lave.Endvidere meddelte hun at Erling ikke stiller op 

til bestyrelsen alligevel og deler heller ikke salt ud mere. Så der skal vældes 1 bestyrelse medlem mere. 

3: Regnskabet er ikke sendt ud, da Solveg har store problemer med sin computer. Hun kan slet ikke åbne den. Solveg gennemgik 

regnskabet mundtlig. Hun regner med at hun kan få det sendt ud sammen med referatet. 

4: Kontingentet blev hævet fra kr. 600,00 til kr. 700,00 det blev enstemmigt vedtaget. 

5: Dirigenten spurgte hvem der ville stille op til formand.  Næstformanden Lise blev opfordret til formandsposten. Hun 

indvilligede, men kun for et år. Det blev accepteret. Så skulle der vælges en ny Næstformand. 

Kasser blev Lis som ellers var suppleant, så nu skulle der vælges en suppleant 

Bestyrelse medlemmer blev Frank Juncker og Dannie Nielsen. Dannie blev Næstformand. 

Suppleant blev Paw Løvendahl. 

6: Parcelejer Ole Larsen, meddelte at der var fejl i datoen også i år. På indkaldelsen, hvor der står at forslag skal være formanden i 

hænde 01-04-12. Han syntes at det var alt for tidlig forslagene skulle være inde. Lis fra Bestyrelsen svarede, at man kunne 

indsende det som et ændrings forslag til vores love, da det er der, tidsfristen står. Solveg afgående Kasser, fortalte at tidsfristen 

var så lang, da forslagene skulle sendes ud, sammen med indkaldelsen til Generalforsamlingen. Næstformanden Lise meddelte at 

den nye bestyrelse ville se på sagen. 

7: Parcelejer Malene Ølholm spurgte afgående Formand Kaj om der var problemer med samarbejde, med de andre 

Grundejerforeninger. Solveg berettede at det havde der været, vedrørende en drænregningen, som vi lagde ud for, og da de 

skulle betale deres del, ville de ikke det. Det er den regning på kr. 5.000,00 som står som tab i vores Årsregnskab. Vores dræn 

løber gennem flere veje, grundejerforeninger og kommune arealer/veje. Der blev endvidere talt om diverse ting ved 

vandproblemer, veje og kloakering. 

 

Parcelejer Alex takkede for afgående Formand Kajs indsat i alle årene.  Solveg blev også takket for god indsats. 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 11.25 i god ro og orden. 

 


