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Grundejerforeningen Harevænget 
Mødereferat 2014 

Emne: Generalforsamling 
 
Formål med mødet: Vejovertagelse, general forsamling 2014, diverse byggesager, 
arbejdsdag 2014 
 

Ordstyrer: Finn 

Referent: Thomas 

Dato: 26-03-2014 

Tidspunkt: 19:30 

Sted: Frijsenborg Ungdomsskole 

Bestyrelsesmedlemmer: Niels (Formand), Mads, 
Torben, Bjarne og Thomas 
 
 
Antal fremmødte medlemmer: 17 personer 
 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  

1. Valg af ordstyrer 
 
2. Valg af referent 
 
3. General orientering 

a) Overdragelse af fællesvejen til 
grundejerforeningen 

b) Byggesager, Harevænget nr. 1 
og 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen forslog Finn, fra Harevænget 25 
 
Bestyrelsen forslog Thomas, fra bestyrelsen 
 
Hvis beboer har særlige behov, er det mulig at opsætte 
en parabol på ens ejendom. Dette skal dog søges hos 
kommunen. 
 
Vandløb og lign. har kommunen vedligeholdelsespligten 
på. 
 
Bestyrelsen vil opfordre medlemmer til at tilmelde sig 
nyhedsbrevet via hjemmesiden, 
www.grundejerforeningenharevaenget.dk 
 

a) Formanden fortæller status vedr. 
vejovertagelsen fra kommunen. Kommunen 
ønsker at ”lappe” vejen med bånd, hvilken 
Bestyrelsen ikke er overbevist om er den bedste 
løsning. Bestyrelsen har valgt at benytte en 
rådgiver i forbindelsen med vejen, da der er 
brug for kvalificeret viden inden for området. 
Dette vil kunne ses i regnskabet for 2013. 
Bestyrelsen har et møde med kommunen senere 
på året hvor vejens tilstand skal drøftes. 

b) Havevænget 1: Ejerskifte er under 
sagsbehandling, og der vil være en ny 
sagsbehandling af byggeriet. Bestyrelsen har 
snakket med Borgmesteren i forbindelse med 
indvielsen af Harevænget 2, omkring jordvolden 
på modsatte side. 
Harevænget 39: Ejeren og kommunen er i 
dialog, omkring en løsning, men kommunen har 
ikke mulighed for at presse ejeren. Mulighed for 
at sagen kan stå hen i årtier. Alle adgange til 
bygningen kræver kommunen forseglet, eller 

http://www.grundejerforeningenharevaenget.dk/
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4. Regnskab 2013 
 
 
5. Indkomne forslag fra medlemmer 
 
6. Budget 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleant 

a) Niels, Torben og Bjarne 
genopstiller 

b) Suppleant 
 
8. Evt. 

a) Arbejdsdag 2014 

afskærmet. Kommunen foretager tilsyn d. 11. 
april. 
Hvis beboere oplever fare eller mulighed for 
adgang til bygningen, skal Formanden kontaktes 
(Niels, Harevænget 29). 

 
Bjarne gennemgik regnskabet for 2013. Regnskabet 
blev godkendt. 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
Kommunen har overtaget vejbelysningen, og derved 
forsvinder udgiften til strøm og vedligeholdelsen til 
vejbelysningen. 
Abonnementet fastholdes: 750,- pr. år. for boliger 
under 100 kvm og 1.000,- kr. for boliger over 100 kvm. 
Budgettet godkendes. 
Der overføres penge til ”Vejfonden”, da der forsat ikke 
er en afklaring med kommunen. 
Der blev vedtaget at der kan afholdes en middag for 
bestyrelsen, som grundejerforeningen betaler. 
 
 
 
Niels vælges som formand, og Torben og Bjarne 
genvælges. 
Suppleant er valgt for 2 år. – Lene, Harevænget 8 
 
 
Arbejdsdag 2014, lørdag d. 14. juni, 9:00-12:00 
Der afsluttes med øl og vand samt pølser. 
Der skal fejes langs vejen og der tages billedes til 
dokumentation af vejen tilstand. 
Der vil blive fokuseret omkring boldbanen og bålstedet. 
 
Hvis medlemmer oplever problemer med 
vejbelysningen, skal Torben, Harevænget 5, kontaktes. 
Person søges til festudvalget. På generalforsamlingen, 
meldte Lene (Harevænget 8) sig. 

 

 


