Referat af ordinær generalforsamling
Grundejerforeningen Fredenshøj
25. feb. 2020 kl. 19-21 - Skolen ved Sundet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2019
4. Budget 2020
5. Evt. Forslag (ingen indkomne forslag)
6. Fastsættelse af kontingent for 2020
7. Valg af Bestyrelses og suppleanter:
Formand

2 år, Kenneth Majkjær (Genopstiller)

Best. Medl.

2 år, Fredrik Pettersson (Genopstiller)

Supp.

1 år, Henrik Tårnby Thomsen (Genopstiller)

Supp.

1 år, Jessie Nielsen (Genopstiller)

8. Valg af revisor: Lauritz Holdø (Genopstiller)
9. Evt. Orientering om klimatilpasning
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Ad 1 )
Formanden Kenneth Majkjær Mikkelsen bød velkommen og foreslog Lauritz Holdø som dirigent på
mødet. Lauritz blev valgt og styrede herefter mødet ud fra den udsendte dagsorden. I alt 13
stemmeberettigede medlemmer ud af 51 mødte op til generalforsamlingen.
Lauritz startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet sådan at
generalforsamlingen kunne fortsætte og derefter gav han ordet til formanden.
Ad 2)
Bestyrelsens beretning blev gennemgået og godkendt.
Ad 3)
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Ad 4)
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
Ad 5)
Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmerne som skulle gennemgås på generalforsamlingen.
Ad 6)
Det foreslåede kontingent på 4.000 kroner for 2020 blev drøftet – en grundejer spurgte om det
ikke burde være højere for at tage højde for evt. uforudsete vejudgifter. I betragtning af at vi i
foreningen har en formue i omegnen af 50.000 samt at vores årlige store tilbagebetaling på
renovering af fortove på 154.000 bortfalder i 2022, så vurderes det ikke at være nødvendigt.
Kontingentet på de 4.000 kr. for 2020 blev godkendt.
Ad 7)
Mht. til valg af bestyrelse og suppleanter så blev alle som genopstillede genvalgt:
Formand (for 2 år), Kenneth Majkjær Mikkelsen, genvalgt
Bestyrelsesmedlem (for 2 år), Fredrik Petterson, genvalgt
Suppleant (for 1 år), Henrik Taarnby Thomsen, genvalgt
Suppleant (for 1 år), Jessie Nielsen, genvalgt
Ad 8)
Revisor (for 2 år), Lauritz Holdø, genvalgt.
Ad 9)
Under evt. blev der blandt andet drøftet især det kommende oplæg på klimatilpasningsprojekt,
situationen med ræve i området samt parkeringsforhold.
Mht. klimatilpasningsprojektet så vil foreningens medlemmer kunne se færdige projekter på
Oxford Allé og Dublinvej – vi opfordrer til at alle ”går” en tur forbi og se disse projekter.
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Husk også at bestyrelsen senest den 12. marts skal have tilbagemelding om ændringer af indkørsler
sådan at Hofor kan tage hensyn til disse ændringer i sit projektoplæg.
Mht. Parkeringsforhold så vil formanden briefe trafikudvalget så de kan undersøge nogle af de
forskellige spørgsmål som kom op på generalforsamlingen så som lovlighed i parkering af
campingvogne, parkering af lastbiler, om parkering i højre side af Italiensvej kunne gøres ulovligt?,
hastighedsbegrænsning, yderligere status på 3 timers parkering, kan Livornovej gøres offentlig?
Vil ”spøgelsesbussen” (der næsten aldrig nogle med bussen) på Italiensvej mon fortsætte med at
køre fremadrettet? Et medlem foreslog opsætning af skilt om reduceret akseltryk for lastbiler på
vore private fællesveje.
Dirigenten sluttede aftenen af med at takke for god ro og orden på mødet.
Referatet er godkendt af bestyrelse og dirigent pr. 29. februar 2020.

- Ref. Ian Schlottmann
- Bilag: Bestyrelsens beretning for 2019
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