
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen
Vildtbaneparken

16. marts 2015 kl. 19:00

28 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen inkl. 3 ved fuldmagter

1) Tommv Nielsen (VP 748) blev valqt til dirisent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt at dagsordenen var rettidigt omdelt.
Bestvrelsen blev bedt om at skrive referat da ingen af de tilstedeværende meldte
sig.

2) Bestyrelsens beretninq.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning med følgende punkter:
Bestyrelsen har afholdt møder med

- Park, Vej og Miljø vedrørende vedligeholdelse og træbeskæring/ fældning samt
pa rkeri ngsafmærkni n g, trafi kstøj

- Vestforbrændingen vedrørende lshøj Kommunes beslutning om at udvide
affaldssorteringen til de enkelte borgere

- Andre grundejerforeninger langs motorvejen (repræsenteret ved Vibeholms
Vænge)

- Hegnsudvalget, nedsat ved generalforsamlingen 2015

- Diverse meddelelser:
o Påmindelse om forpligtelse til at holde fortov frit tilgængeligt
(Se den fulde beretning på hjemmesiden)

Beretninqen blev qodkendt

3) Forelæqoelse af revideret reqnskab
Kassereren fremlagde regnskabet som derefter blev godkendt
(Se regnskabet på hjemmesiden)



4) Forslaq fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår at affaldsordningen ifremtiden skal bestå af individuelle

containere ved hver parcel frem for fæles containerområder; dvs. hver parcel i

fremtiden skal have tre dobbelt-containere.

(Baggrund og oplæg fra Vestforbrænding: Se hiemmesiden)

Forslaqet blev vedtaqet (stemmer 28-0)

5) Forslaq fra medlemmerne:

Forslag fra hegnsudvalget om vedtagelse af regler for opsætning af hegn.

(Baggrund: Generalforsamlingen 2015 nedsatte et hegnsudvalg på 5 personer

grundet utilfredshed med opsætning af et hegn. Udvalget, som skulle referere til

bestyrelsen, skulle foreslå tekst til fremtidige regler for udseende og opsætning af
hegn).

Hegnsudvalget fremlagde forslag om at foreningen bør arbejde sammen med lshøj

Kommune om at udarbejde en ny lokalplan, som indeholder regler for udseende af

fremtidige hegn inden for følgende regler:

- det skal i fremtiden ikke være tilladt at opføre hegn eller mur ved boliger som ikke
oprindeligt er forsynet med hegn eller mur til vej/sti

- indhegning mod vej/sti skal ifremtiden primært bestå af levende hegn/hæk (type

diskuteres nærmere)

Med forslaget ønsker hegnsudvalget at fremme et mere grønt område for fremtiden.

Forslaget førte til en længere diskussion, hvoraf det fremgik at et stort flertal af de
fremmødte var imod forslaget.
Det fremførtes derforuden, at hegnsudvalget havde stillet forslag uden for sit
kommissorium, som udelukkende gik ud på at foreslå udseende og type af hegn og
ikke andre regler.

Efter opfordring besluttede hegnsudvalget at trække forslaqet tilbaqe, som derfor
ikke kom til afstemning.

6) Forelæqqelse af budqet samt fastsættelse af kontingent

Budget samt kontingent på kr. 0 blev godkendt



7) Valq af bestvrelse:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Kasserer: Preben C. Nielsen, VP 114 e

- Suppleant: Johnny Berner, VP 123 c

8) Valq af to reqnskabskvndiqe revisorer:

Henrik Jensen, VP 121a, og Susan Melchert, VP 121e blev genvalgt

9) Eventuelt:

Forslag om at bestyrelsen bør undersøge regler for nedlæggelse af
grundejerforeningen med begrundelse i at foreningen ikke har ansvar for noget
fælles af værdi; alle aktiver er overdraget til lshøj Kommune. Det menes at andre
grundejerforeninger i lignende situation er blevet nedlagt.

Mødet sluttede 20:30

Referatet godkendt af ordstyrer Tommy Nielsen


