
Referat af generalforsamling i

Grundej erf oreningenVildtbaneparken

Mandag den 02 marts 2020

Formandenbød velkommen til de 20 medlemmer # grundejerforeningen, der var til stede.
Formanden udtrykte sin glæde over, at så mange var mødt frem.

1. Valg af dirigent og referent:

Kim Kfærsgaard Sørensen VP 121 G blev valgt som dirigent og Laila Førsting VP 67 H
blev valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i henhold til vedtægterne, men bemærkede dog at regnskabet var omdelt
for sent i henhold til vedtægterne. De fremmødte medlenrner godkendte
generalforsamlingen.

2. Bestyrelsensberetning:

Formandenforelagde bestyrelsens berekring, der kan ses på hjemmesiden. Henrik
]ensen VP 121. A bemærkede, at der skal være plads til parkeringat2biler på
grundene. Vendepladserne bliver også brugt til parkering; men det er heller ikke
tilladt af hensyn til skraldevogne, brandbiler mv. Der er også en del fremmede biler,
der parkerer på vendepladserne til gene for beboere, idet det skaber en utryg
stemning. Politiet er opmærksom på problemet. Fra 74D torlød det, at hundeluftere
ikke samler op efter deres hunde. Bump på stamvejen blev henvist til punktet
eventuelt. Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggglse af det reviderede regnskab 20191

Formanden forelagde regnskabet. Regnskabet20l9 blev godkendt og kan ses på
hjemmesiden.

4. Forslag fra BestJrrelsen:

Bestyrelsen har ingen forslag.



: Grundejerforeningen Vildtbaneparken 

I _______ · _____ 

5. Forslag fra medlemmerne:

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.

6. Forelæggelse af budget for 2020 samt fastsættelse af kontingent: Bestyrelsesmedlem 
Stig Førsting VP 67 H forelagde budgettet for 2020. Bestyrelsen foreslår, at der igen i 
år ikke opkræves kontingent. Budget og kontingent blev godkendt af 
generalforsamlingen. Under dette punkt blev der fra et medlem forespurgt om ikke 
hjemmesiden kunne nedlægges. Det blev diskuteret, men bestyrelsen holder på, at 
hjemmesiden beholdes, idet det er her vores oplysninger kan findes. Den indeholder 
gamle regnskaber, referater og mange andre oplysninger. Martin Svarrer, 
Tranebakken 101, der bestyrer vores Facebook side, fortalte at det er en lukket gruppe 
og at han afviser personer der ikke bor i VP. 

7. Valg til Bestyrelsen:

a) På valg er Kasserer Carlo Mikkelsen VP 74 H. Carlo Mikkelsen modtager ikke 
genvalg. I stedet blev Anne Malte Svarrer, Tranebakken 101 valgt som kasserer.

b) På valg er Suppleant Jane Arrild VP 73 A. Jane Arrild modtager ikke genvalg. I 
stedet blev Martin Malte Svarrer, Tranebakken 101 valgt.

8. Valg af 2 regnskabskyndige revisorer: 

På valg er både Henrik Jensen VP 121 A og Susan Melchert VP 121 E, begge blev 

genvalgt.

9. Eventuelt:
Der blev under dette punkt diskuteret bump på stamvejen. Det har før været 
diskuteret på generalforsamlingen. Stamvejen er en offentlig vej og derfor skal 
kommunen tage stilling hertil. Bestyrelsen blev pålagt at tage en dialog med 
kommunen om bump eller ej. 
Holger fra VP 104 havde 3 ting til drøftelse. Der er problemer med taget i hans hus. 
Spørgsmålet blev afvist, idet det er et problem mellem naboerne. Endvidere blev det 
foreslået, at vi alle tilmelder os Nabohjælp, det er gratis og kan være til god nytte for 
os. Det sidste spørgsmål vedrørte internettet. Kim Kjærsgaard Sørensen satte sig 
sammen med Holger og forklarede om vores internet.
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Generalforsamlingen blev afsluttet kI. fg,+O og dirigenten takkede for god ro
orden.

Re{erent:

Laila Førsting Kim §ærsgaard Sørensen

lshøj, den 02 marts 2020

Dirigent:


