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Referat af Generalforsamling: 19. marts 2018 

 Mødested: Gullestrup Skole 

Deltagere: Nr. 1, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  

1. Valg af dirigent 

Thomas Nørtoft tog atter i år hvervet som dirigent.  

Dirigenten bekræftede, at der var indkaldt til generalforsamling på lovlig vis, og mødet gik i 

gang.  

 

2. Formandens beretning 

Annette Hollesen berettede kort, med supplement fra Brian, om de arrangementer, der er 

holdt i kvarteret i årets løb. Formandens beretning blev godkendt.  

 

3. Regnskab 2017 

Carsten Arvad gennemgik regnskabet for 2017. Regnskabet kan findes på hjemmesiden 

under ’Budget/regnskab’. Det bemærkedes, at indestående på højrentekontoen er kr. 

95.096,18 og indestående på grundejerforeningens konto er kr. 38.309,85.  

Carsten har i 2018 oprettet ’Vejkonto II’ med et indestående på ca. kr. 33.000.  

Der blev spurgt ind til, hvad ’netafgift’ dækker over, hvilket Carsten redegjorde for.  

Derudover affødte regnskabet en snak om det af grundejerforeningen indkøbte festtelt: 

Hvor opbevares teltet? Hvem henvender man sig til, hvis man ønsker at leje teltet?  

 Bestyrelsen skal sørge for, at det fremadrettet er tydeligt, hvor man skal henvende 

sig for leje, og hvornår teltet er ledigt. Lige nu ligger teltet fordelt hos nr. 5, 8, 15 og 

19 (hvilket skyldes, at teltet sammenlagt fylder så meget, at det er svært at 

opbevare ét sted).  

 

4. Budget 2018 
Carsten Arvad gennemgik budgettet for 2018. Budgettet kan findes på hjemmesiden under 

’Budget/regnskab’. I budgettet er kr. 18.000 budgetteret til at overføres til ’Vejkonto II’.  

Der blev spurgt til, hvad det betyder, at højrentekontoen ”slutter”? Carsted forklarede, at 

højrentekontoen er tidsbegrænset og ikke kan forlænges med samme rente.  

 

Derudover blev det diskuteret, om det er fornuftigt at bruge penge på en flishugger. Det blev på 

sidste generalforsamling besluttet, at bestyrelsen er fri til at leje og betale for en flishugger til hele 

kvarteret hvert andet år. Den beslutning var der til mødet fortsat bred opbakning om blandt de 

fremmødte. Udgifterne til flishuggeren skal ses i lyset af, hvad det koster at købe flis til kvarterets 

fortove, blev det bemærket, ligesom ”flise-weekenden” er godt for sammenholdet i kvarteret.  

 

Budgettet blev hermed godkendt.  
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5. Fastsættelse af kontingent 
Jævnfør budgettet fastsættes kontingentet til kr. 1.000 pr. husstand. Det blev diskuteret blandt de 

fremmødte, hvorvidt kontingentet skal sættes ned til de 750, som det tidligere har været tilfældet. 

Der var dog enighed om, at det er godt at spare op til ny asfalt til kvarteret og dermed bibeholde 

kontingentet på de fastlagte kr. 1000.  

Carsten J. kunne (gen)fortælle, at bestyrelsen tidligere har undersøgt, at levetiden for asfalten er 

ca. 30 år. Inden da kan det blive nødvendigt at reparere med såkaldt kold asfalt.  

 

6. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag (se dog under ”Eventuelt”)  

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Maria Nygaard, Thomas Nørtoft og Lars Fiil blev valgt til bestyrelsen.  

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Lisette Valentin og Jan Mortensen blev valgt til suppleanter.  

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleanter 
Carsten Arvad blev valgt som revisor, og Anette Nørtoft blev atter valgt som revisorsuppleant.  

 

10.  Eventuelt  
 Nr. 17 kunne berette, at der bliver foretaget jordbundsprøver på jordstykket bag kvarteret. 

Ingen af de fremmødte har dog hørt, hvad der skal ske. Lokalplanen viser (lige nu), at 

jordstykket kan udstykkes til storparceller i stil med vores eget kvarter, men med indgang fra 

Lyngens Kvarter og ikke Violens!  

 

 Jan bemærkede, at de har et gulvtæppe til at ligge i nr. 14, der kan bruges til festteltet, hvis 

nogen skulle ønske det.  

 

 Dirigenten erklærede mødet for lukket.  

Efter mødet blev lukket, startede en diskussion af manglen på gadebelysning langs 

Sahlholdtvej. Derfor blev det besluttet, at bestyrelsen skal undersøge mulighederne for at få 

lys langs vejen fra byskiltet hen til Violens Kvarter.  

 

Dirigenten kunne endnu engang lukke mødet.  

Referent: Tina Bækgaard Laursen  

Referatet er godkendt, hvis der ikke er indsigelser inden den 1. maj 2018 

 


