
 

 

Generalforsamling 2013 

 

Referat fra generalforsamling d. 26. februar 2013.  

 

Tirsdag, d. 26. februar 2013 blev der i Skæring Kirkes lokaler afholdt generalforsamling i 

Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

 

Valg af dirigent 

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisorer 

Rettidig indkomne forslag 

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse 

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Valg af revisorer 

Valg af revisorsupplent 

Eventuelt 

 

Valg af dirigent 

 

Bodil Hinge (nr. 13) blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter. 

 

Bestyrelsens beretning 

 

Formandens beretning om årets gang. Det har været et forholdsvis stille år i foreningen. Bestyrelsen har i 

den forgangne periode afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor fokus har været på vores faste punkter, 

økonomien og de grønne områder. 

Der er i 2012 foretaget en kraftig oprydning i de grønne områder langs busvejen. I første omgang i den 

øverste del. Det har hjulpet og givet lidt luft, men vi kan se at det er en løsning som kræver endnu en 

oprydning og bestyrelsen har derfor sat oprydning i den øvrige del i bero og kommer senere med forslag til 

renovering af fællesarealer. 

Sagen omkring poppeltræerne langs stien er uændret, hvad angår respons fra kommunen. Vi har tidligere 

fået en pris på fældning der hedder 3.500 – 4.000, hvorfor vi har forholdt os afventende. 

Vi er imidlertid med hjælp fra Mads i nr. 87 kommet i kontakt med et træfældningsfirma, som vil fælde 

træerne for 30.000 forudsat at han må få træerne. Og da vi ved fra tidligere drøftelser med kommunen at 

de ikke er indstillet på at betale, har vi sagt ja tak til dette tilbud og kan samtidig spare ca. 75.000 kr. 

Arbejdet bliver efter planen udført inden for den nærmeste fremtid. 

 



Vejene er gennemgået og så inden vinteren fornuftige ud, så der var ikke behov for forsegling. De ses efter 

igen til efteråret. 

Vi har fået en henvendelse fra Grundejerforeningen Sandheden omkring medvirken til beskæring af træer 

langs stamvejen/alternativt fældning af et enkelt træ, hvilket vi har sagt nej til for at bevare en ensartethed 

på stamvejen. 

 

Beretningen blev her efter godkendt. 

 

Aflæggelse af regnskab 

 

Gennemgang af regnskabet for grundejerforeningen Skæring Sandager Øst (Claus R.). Regnskabet er 

vedtaget og underskrevet. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

 

Rettidig indkomne forslag 

 
• Bestyrelsen foreslår en årlig kontingent forhøjelse på kr. 200,- 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

• Jf. vedtægternes §11 søger bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til at anvende midler 

fra vejfonden og den frie egenkapital til renovering af fællesarealerne langs stien ved busvejen. 

Skitseforslag fremlægges på generalforsamlingen. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Prisen for forslaget koster ca. 141.000 kr. inkl. moms. Det 

inkluderer rydning og beplantning. Det forudsættes at der sættes en +/ - grænse på 5 % ift. den 

endelige pris. 

 

• Fra grundejer Claus Haase, nr. 67 er indkommet følgende ændringsforslag til ordensreglementet: 

Afsnit vedr. Haveredskaber - ændres fra: 

”Det henstilles til folk om at undlade brugen af motorplæneklipper, havefræser etc. i perioden fra 

kl. 12.00 – 14.00 i weekender samt på helligdage.” 

 

- ændres til: 

”I perioden fra 1. maj til 31. august er det ikke tilladt, at bruge motoriserede haveredskaber på 

fredage, lørdage og søndage samt på helligdage i tidsrummet fra kl. 12.00 - 14.00 samt efter kl. 

17.00.  

I perioden fra 1. september til 30. april henstilles der til, at undgå brugen af motoriserede 

haveredskaber i weekender og helligdage i tidsrummet fra kl. 12.00 - 14.00 samt efter kl. 17.00.” 

 

Forslaget er nedstemt. Ordensreglerne omdeles omkring 1. maj. 

 

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

 

Claus R fremlægger budget, samt fastsættelse af kontingent stigning med 200 kr.  

 

Budget og kontingent blev godkendt enstemmigt. 

 



Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

 

Bestyrelsen fortsætter. 

 

Suppleanter: Søren Jensen /Henrik  Kjærsgård 

 

Valg af 2 revisorer 
 

Revisorerne, Henrik Svendsen og Erling T. Paulsen blev genvalgt. 

 

Valg af revisorsuppleant 

Ulrik Leth blev valgt. 

 

Eventuelt 

 

Løs snak om hvordan går det med Rafn & Søn? 

 

 

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

 

 


