
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen 

Vildtbaneparken 

19. marts 2013 

 

Følgende paraceller var repræsenteret ved generalforsamlingen: 45, 121G, 114E 

(bestyrelsen), 53, 67A, 67G, 72B, 105, 121E, 121H, 123A,  

 

1) Hans blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. Lene VP 105 blev valgt til referent. 

2) Formandens beretning blev godkendt. 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. 

Følgende punkter var i beretningen: 

- 2012 har været et stille år i Vildtbaneparken. Vi har ikke observeret de store 

problemer, heller ikke øget kriminalitet rapporteret. 

- Bestyrelsen har udtalt sig om og godkendt nogle ombygninger (tagrejsning og 

udvidelse). 

- Ishøj kommune rydder fortsat sne overalt i området, men det er stadig den 

enkelte grundejer, der er ansvarlig for rydningen. 

- Bestyrelsen mindede også om forpligtelsen til at klippe hæk ud mod offentlig vej 

og sti. 

- Parkering af biler på vejene uden for parkeringspladserne er et stigende 

problem; bestyrelsen vil slå hårdere ned på problemet da det både er 

problematisk for skraldebiler og er farligt i tilfælde af brand, hvor en brandbil ikke 

kan komme frem. 

- Fliserne langs Voldstien er tidligere lovet rettet; det er endnu ikke sket. 

- Kommunens pleje af vores område er generelt godt. 

- Der er solgt ganske få huse og at dømme efter henvendelser fra 

ejendomsmæglere ser salget ud til at gå meget langsomt. 

- Bestyrelsen opfordrede medlemmer til at foreslå mulige arrangementer, f.eks. 

med baggrund i Medborgerskabspolitikken 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

 

4) Forslag fra bestyrelsen: Ingen 

5) Forslag fra medlemmerne: Ingen 

6) Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 



Budget med 0 kr. i kontingent blev godkendt 

7) Valg af bestyrelse: 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:  

- Formand: Jette Ramløse 

- Bestyrelsesmedlem: Stig Førsting 

- Suppleant: Dan Roland Gronemann 

Alle tre bestyrelsesmedlemmer var genvalg og alle påpegede at de gerne så andre 

besætte posterne. 

8) Valg af to regnskabskyndige revisorer: 

Følgende blev genvalgt som regnskabskyndige revisorer:  

Susan Melchert VP121E og Henrik Jensen VP 121A 

9) Eventuelt: 

De var forskellige spørgsmål og kommentarer.  

Bl.a. blev store træer, ufremkommelige fortove og ulovligt parkerede biler 

problematiseret. Bestyrelse vil tage det op i møde med Teknik og miljø. 

Et forslag der er værd at fremhæve er: 

- Opfordring til at få opsat en nyt skilt om naboovervågning. Det medførte et 

yderligere forslag om at grundejerforeningen afholder  en aften med et 

indbrudsforebyggende foredrag med fx politiet. 

 

 

Mødet sluttede 19.45 

 

 

 

 

 

 

Referatet godkendt af ordstyrer Hans Lützen 
21. marts 2013 


