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Grundejerforeningen Vildtbaneparken 
Referat fra Ordinær Generalforsamling 

Tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19.00 
 

 
 
Formanden Bendi Nilsson bød velkommen og åbnede mødet 
 
1. Valg af dirigent: 

- Stig Førsting VP 67 H blev valgt til dirigent. Der var 13 personer for 10 parceller til stede; ingen 
fuldmagter. 

 

2. Bestyrelsens beretning: 

Formanden fremlagde beretningen indeholdende følgende emner: 
 Der blev afholdt fastelavnsfest på Egely; der er altid plads til både flere børn og voksne 
 Igen i år fik vi to containere muldjord fra kommunen, som hurtigt blev tømt. 
 Der har været en del salg af ejendomme og nogle byggesager. Grundejerforeningerne skal nu 

lave standardprojekter til godkendelse i teknisk udvalg over alle sager, så nye ansøgninger kan 
godt tage lidt tid. 

 Vi har holdt 2 arrangementer foruden fastelavn. En vinsmagning hvor der var 34 personer og en 
tur til spildevandscenteret med efterfølgende spisning i Ishøj havn med 24 personer. Begge for-
løb fantastisk godt og vi vil igen i år prøve at få noget op at stå. 

 Vi har haft problemer med afskåret grene (store) som var lagt ved vendepladsen ved nr. 79, de 
blev dog venligt fjernet af kommunen. Det indskærpes at vendepladserne ikke må anvendes til 
affald; det skal lægges ud fra vores egne parceller, ellers bliver de ikke fjernet 

 
Diskussion: 

- Nogle klager over at storskrald og haveaffald ikke altid bliver hentet, skal indberettes til 
Teknik og Miljø; 

- En enkelt principiel henstilling om at Leon Petersen ikke må tage noget inde på privat om-
råde men kun på fortov. Der var dog generel enighed om ikke at bringe denne sag videre da 
alle er tilfredse med at affald kan stå i tørvejr.  - Vær derfor opmærksom på at sager der 
står meget yderligt i carport bliver opfattet som storskrald den ene dag om måneden. 

Beretningen herefter godkendt 

 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab: 

- Kort gennemgang af regnskabet. Der er ingen ubetalte kontingenter, tværtimod har to par-
celler indbetalt kontingent selv om 2005 var kontingentfrit. Medlemmerne vil blive kontaktet 
og beløbene tilbagebetalt. 

Kommentarer til regnskabet: 

- Meget lave renteindtægter, forslag om at flytte kontoen til Skandiabanken eller en anden 
høj-rente bank. - Bestyrelsen lovede at undersøge om en foreningskonto kan oprettes. 
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- Spørgsmål om hvor mange deltagere der var til fastelavnsfesten og om det stadig er et ar-
rangement man skal vedblive med at afholde uden brugerbetaling. – Da fastelavns-
komiteen ikke var til stede, kunne spørgsmålet ikke besvares, men bestyrelsen lovede at få 
tal på næste gang. 

Regnskabet blev godkendt. 

 
 
4. Forslag fra bestyrelsen: 

a. På grund af den relativt store bankbeholdning og de få planlagte aktiviteter foreslår besty-
relsen at 2005 bliver kontingentfrit år 

b. Der afsættes kr. 5000 til sociale aktiviteter  
 

Forslagene vedtaget 

 
 

5. Forslag fra medlemmerne: 
Der var ingen fremsendte forslag 

 

 

6 Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og gebyrer 

Bestyrelsen fremlagde et budget for 2006 indeholdende 0 indtægt fra kontingent, udgifter til fa-
stelavnsfest på maksimum kr. 3.000 samt udgifter til diverse arrangementer på maksimum kr. 
5.000, samt sædvanlige driftsudgifter. 

- Forslag om kontingentfrit år samt diverse arrangementer er allerede vedtaget under pkt. 4. 

 

Afstemning: 

 Budgettet vedtaget som fremlagt. 

  

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Kasserer, et bestyrelsesmedlem på valg; en suppleant skal vælges i stedet for Allan Iskov som 
er fraflyttet området. 

 Jette Ramløse, VP 45, genvalgt som kasserer 
 Kim K Sørensen, VP 121G genvalgt som medlem 
 Susan Melchert, VP 121E valgt som suppleant 

 
 

8. Valg af to regnskabskyndige revisorer: 

Henrik Jensen (VP121A) og Tommy Jensen (VP74C) blev genvalgt som revisorer 
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9. Valg til fastelavnsudvalg 

Hans og Annelise Mikkelsen VP 113 blev genvalgt; kan selv skaffe flere hjælpere hvis nødven-
digt. 

 

 

10. Eventuelt 

- Endnu engang forslag om at informationer fra bestyrelsen beder om e-mail adresser og sender 
informationer ud med e-mail 

- Forslag om at gøre hjemmesiden mere informativ for nye beboere 

- Forslag om at alle generelt indsender gode tips og ideer til hjemmesiden. 

- Der er stadig biler uden nummerplader parkeret på området. Kommunen eller politiet kan un-
derrettes. 

Mødet hævet kl. 19:55 

 

 

Stig Førsting 
Dirigent  
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