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Til alle medlemmer af grundejerforeningen Skæring Sandager Øst 

 

 

Referat fra generalforsamling 2015 
 

 
Tidspunkt:  Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.30 
Sted:  Skæring Kirke 
Antal deltagere:  8 + 5 fra bestyrelse 
 
 

Dagsorden 
 

1) Valg af dirigent. 
 
Søren Jensen blev valgt til dirigent. 

 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

Det har været et stille år, hvor bestyrelsen har holdt  3 møder. 

Fokus har været de faste punkter som er økonomi og de grønne områder. 

De grønne områder har igen i år taget noget tid, da vi har haft - og fortsat har - 
noget arbejde med det grønne område ved busvejen. 

Vi har i år fået renoveret stien langs busvejen, så man nu kan færdes uden at falde 
over de ujævnheder som rødderne havde lavet.  

Samtidig har vi med god hjælp fra Henrik Kjærsgaard fået en dialog med Århus 
Kommune, som har betydet at kommunen har fældet de mange popler der stod på 
kommunens areal langs busvejen. I den forbindelse har de samtidig fældet de popler 
der stod i vores runddel, og der mangler nu en planering og græssåning. 

Området har i efteråret og i vinter set noget kedeligt ud, men på grund af det våde 
vejr i efteråret har det ikke været muligt at så græs, men det forventes gjort så 
snart vejret tillader det. 

Vejene i området er gennemgået og de ser fornuftige, og der har ikke været behov 
for yderligere båndforsegling. Vi har dog et par overkørsler som skal repareres når 
vinteren er slut. 

Foreningen er i større grad gået over til elektronisk kommunikation og har i 
forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen, opfordret de grundejere som 
endnu ikke er tilmeldt foreningens nyhedsbrev, til at blive det.   

 

3) Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor. 
( Regnskabet er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ).  
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Regnskab blev fremlagt af kassereren og godkendt uden bemærkninger. 
 

4) Rettidigt indkomne forslag: 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent til godkendelse. 
( Budget forslag er tilgængeligt på:  www.skaeringsandager.dk/generalforsamling.htm ). 
 
Budget 2015 blev fremlagt med forslag om samme kontingent som i 2014. 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Under budgetgennemgangen fremlagde bestyrelsen forslag til renovering af vore 
grønne område 1 +2 beliggende inde i vort område. Forslaget blev godkendt 
sammen med budgettet.  

 
Forinden igangsætning af fremlagte renoveringsplan af område 1, afholdes et møde 
på arealet med grundejerne fra nr. 7,9,11 og 13 sammen med gartneren, med 
henblik på at finde den rigtige løsning. Formanden for Grunderejerforeningens 
bestyrelse vil også deltage i dette møde. Beboerne som støder op til område 2, 
informeres ligeledes forinden igangsætning af renoveringen af område 2. 
 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 
 

Torben Wulff Hansen   på valg   
Frands Hollænder    På valg 
Claus R. Nielsen     
Claus Haase    På valg 
Søren Rosenkilde Schmidt   
 
Torben Wulff Hansen og Frands Hollænder var villig til genvalg og blev valgt. 
Claus Haase ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Michael Krone (nr. 11) 
valgt. 
  
• Valg af to suppleanter.  

 
Søren Jensen (nr. 35) blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
 

7) Valg af to revisorer: 
• På valg er Henrik Svendsen (nr. 37) og Erling T. Poulsen (nr. 43).  

 
Bestyrelsen foreslog genvalg af begge kandidater som blev valgt. 
 

8) Valg af en revisorsuppleant: 
• På valg er Ulrik Leth (nr. 39).  

 
Bestyrelsen foreslog genvalg – og Ulrik blev valgt. 
 

9) Eventuelt 
• Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning. 
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- Spørgsmål om tidsramme for iværksættelse af renoveringsplan for grønne 
område 1 +2.        
Svar: Planen forventes igangsat i foråret 2015 i samarbejde med vor gartner 
under behørig hensyntagen til vejrliget. 

 
- Spørgsmål om der bliver der lagt nyt græs i forbindelse med renoveringen ?  
Svar: grundtanken er at eksisterende græs kan bibeholdes og at det er 
gældende for  begge områder. 

 
- Opfordring til at bestyrelsen undersøger mulighederne for billigere 
TV/fibernet via Waoo. 

 
- Spørgsmål til vejfonden om bestyrelsen næste år planlægger vi at hensætte 
overskud til vejfonden?  
Svar: Bestyrelsen forventer igen at hensætte vil vejfonden når planerne for 
renovering af de grønne arealer er tilendebragt estimeret til 2015. 

 

- Spørgsmål om status til Rafn & Søn.  
Svar: Hver enkelt grundejer bliver løbende informeret af selskabet om hvor 
langt man er i forløbet. En sag som i øvrigt ikke ligger i regi af 
grundejerforeningen, men alene er en sag mellem den enkelte grundejer og 
Rafn & Søn.   

 


