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Til alle medlemmer af grundejerforeningen Skæring Sandager Øst 

 

 

Referat fra generalforsamling 2014 
 

 
Tidspunkt: Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.30 
Sted: Skæring Kirke 
Antal deltagere: 13 + 5 fra bestyrelse 
 
 
Dagsorden 
 

1) Valg af dirigent. 
 
Ove Møldrup (nr. 101) blev valgt til dirigent. 
 

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
 

Det har været et år, hvor foreningens aktiviteter primært har været rettet 
mod de grønne områder. Bestyrelsen har afholdt 3 møder, hvor fokus har 
været på vores faste punkter, som er økonomi og de grønne områder. 
Specielt de grønne områder har taget lidt tid, da vi dels har fået fældet vores 
poppeltræer langs busvejen og endvidere har fået renoveret det grønne 
område langs stien, som grænser op til busvejen. 
 
Begge dele er efter bestyrelsens mening endt med et flot resultat, som har 
givet lys og luft til området. 
 
Der udestår nu en renovering af stien samt planering af området, hvor 
poppeltræerne har stået.  
 
Bestyrelsen har endvidere modtaget høringsskrivelse fra Århus kommune 
vedr. etablering af fibernet fra Waoo. Bestyrelsen har givet vores 
kommentarer, som blev noteret og fiberbånd er efterfølgende etableret. 
 
Områdets veje er gennemgået og seer fornuftige ud. Vejene ses igennem 
efter sommeren med henblik på sikring inden næste vinter. 
 
Endelig er foreningen blevet oprettet med cvr nr. på virk.dk, hvor vi nu er 
registreret som frivillig forening – lovpligt. 
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3) Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 
( Regnskabet er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ).  
 

Regnskabet for 2013 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer. 
 

4) Rettidigt indkomne forslag: 
a) 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: 
”Det henstilles til grundejerne om at undlade brugen af motoriserede 
haveredskaber fra fredag til søndag samt på helligdage i tidsrummet fra kl. 12.00 
- 14.00 samt efter kl. 17.00.” 
 

Claus Haase trækker forslaget tilbage og så der er ingen afstemning. Der 
opfordres til at tage kontakt til nabo grundejerforeningerne ift. deres regler til 
brug af motoriserede haveredskaber. 
 

b) Fra grundejer Michael Krone, nr. 11 er indkommet følgende ændringsforslag 
til ordensreglementet: 
Afsnit vedr. Husdyr  
- efter passus: 
”Med særlig henblik på hunde, er det forbudt at lade disse færdes på foreningens 
arealer, uden af de enten føres i snor eller er ifølge med en person, som har fuldt 
herredømme over dem – fri ved fod. En hund anses ikke for at være under 
ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig.” 

 
ønskes tilføjet følgende passus: 
”Med særlig henblik på både hunde og katte, gøres opmærksom på at ejeren er 
pligtig til at overholde §1 og §3 i Lov om mark og vejfred. 
§1 omhandler pligten til at holde sin hund og kat inde på sin egen grund. 
§3 omhandler hunde og katteejerens erstatningspligt. Kommer en hund/kat ind på 
anden mands grund, skal hundens/kattens ejer erstatte den skade, hunden/katten 
forvolder ved at nedtræde, afbide eller fortære afgrøder, beplantning eller 
bevoksning, beskadige hegn eller vandløb, oprode eller sammentræde jordbunden. 
Samme regel gælder om skader, hunden/katten forvolder ved at angribe et andet 
husdyr eller på anden voldelig måde tilfører legemsbeskadigelse.” 

 

Forslaget blev ført afstemning, men blev nedstemt. Dog skal opfordres til at 
man som hunde- og katteejer er opmærksom på gældende regler i 
foreningens ordensreglement! Endvidere påføres opfordringen også på 
foreningens hjemmeside. 
 

5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse. 
( Budget forslag er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ). 
 
Budgettet for 2014 blev fremlagt og efterfølgende godkendt uden kommentarer. 
Kontingent for 2014 forbliver  uændret. 
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6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 
 

Torben Wulff Hansen      
Frands Hollænder     
Claus R. Nielsen    På valg 
Claus Haase     
Søren Rosenkilde Schmidt  På valg 

 
Bestyrelsen foreslår genvalg.  
  

• Valg af to suppleanter.  
 
Claus R. Nielsen og Søren Schmidt genvælges. Som suppleanter vælges 
Hanne Krone (nr.11) og Henrik Kjærsgaard (nr.81) 
 

7) Valg af to revisorer: 
• På valg er Henrik Svendsen og Erling T. Paulsen.  

Bestyrelsen foreslår genvalg af begge kandidater. 
 
Henrik Svendsen (nr.37) og Erling T. Paulsen (nr.43) genvælges som 
revisorer. 
 

8) Valg af en revisorsuppleant: 
• På valg er Ulrik Leth.  

Bestyrelsen foreslår genvalg. 
 
Ulrik Leth (nr. 39) genvælges som revisorsuppleant. 
 

9) Eventuelt 
• Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 

 

- Hanne Krone i nr. 11 nævner problemer med mår. Det er privat anliggende 
og ikke noget grundejerforeningen går ind i. Ret henvendelse til Hanne, hvis 
du har lignende problemer. 
 
- opfordring til at brugte juletræer fjernes fra fællesarealer. 
 
- hvordan går det med ejendomsskatten? Det er en sag mellem den enkelte 
matrikel og Rafn & Søn. Grundejerforeningens bestyrelse har ikke noget med 
denne sag at gøre. Claus Haase tilbyder at skrive til Rafn & Søn for at få en 
status. 
 
- snak om Waoo, deres tilbud og det videre forløb. Bestyrelsen retter 
henvendelse til Yousee for at prøve at presse prisen i gunstig retning. 
 
- generel snak om mobildækning eller mangel på samme. Ingen konkrete 
tiltag. 
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- opfordring til at alle i grundejerforeningen afgiver mail adresser til 
bestyrelsen for at gøre postgangen lettere. 
 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for det fine 
frem møde. 
 
 

----------------------------------- 
 
 
Referat godkendt af bestyrelsen marts 2014 
 
 
 
Torben Wulff Hansen Frands Hollænder Claus R. Nielsen 
 
 
 
Claus Haase  Søren Schmidt 


