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Grundejerforeningen Harevænget 

Mødereferat 2015 
Emne: Generalforsamling 

 

Formål med mødet: General orientering, Regnskab, Budget, indkomne forslag, valg af 

bestyrelsesmedlemmer og suppleant og eventuelt, arbejdsdag 2015 

Ordstyrer: Finn 

Referent: Thomas 

Dato: 24-03-2015 

Tidspunkt: 19:30 

Sted: Frijsenborg Ungdomsskole 

Bestyrelsesmedlemmer: Niels (Formand), Mads, 

Torben, Bjarne og Thomas 

 

 

Antal fremmødte medlemmer: 10 personer 

 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  

1. Valg af ordstyrer 

 

2. Valg af referent 

 

3. General orientering 

a) Kommunens overdragelse af 

fællesvej til 

grundejerforeningen, herunder 

aftale om udbedring af skader 

b) Orientering om nr. 1 og 39 

byggesager og ny bygning på 

Harebakken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Regnskab 2014 

 

 

 

Bestyrelsen forslog Finn, fra Harevænget 25 

 

Bestyrelsen forslog Thomas, fra bestyrelsen 

 

 

Bestyrelsen vil opfordre medlemmer til at tilmelde sig 

nyhedsbrevet via hjemmesiden, 

www.grundejerforeningenharevaenget.dk 

 

a) Bestyrelsen var til møde med kommunen i 

september 2014, hvor kommunen var enig i at 

vejen bør udbedres, de steder hvor der er 

revner. Der afholdes et møde med Bestyrelsen 

og repræsentanter fra kommunen, hvor vejen 

gennemgås, for at blive enig om hvor der 

udføres de ønskede udbedringer af vejen. 

b) Harevænget 1: Der opføres alle de projekterede 

boliger, og området vil derefter blive forskønnet. 

Bestyrelsen vil være i dialog med Bach Gruppen 

og kommunen omkring jordvoldene og stien, 

neden for byggeriet. 

Harevænget 39: Der blev vist en video af det 

færdige hus. Ejeren og Kommunen er i dialog, 

omkring skødet overføres til Ejeren. Kommunen 

vil have en tidsgrænse for færdiggørelsen af 

byggeriet og det vil Ejeren ikke acceptere. 

Byggeriet vil derfor trække ud, da det ikke er 

muligt at lave en finansiering. Ejeren har fortalt 

Niels, at kælderen vil blive lukket med vinduer i 

løbet af 2-3 måneder. 

Harebakken 2: Der vil blive opført et nyt 

fælleshus. 

 

Bjarne gennemgik regnskabet for 2014. 

Snerydning er en service til grundejerforeningens 

medlemmer som koordineres Bestyrelsen, men hvert 

enkelt husstand er ansvarlig for at der 

http://www.grundejerforeningenharevaenget.dk/


Side 2 af 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Indkomne forslag fra medlemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Budget 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleant 

a) Mads og Thomas genopstiller 

b) Suppleant 

 

 

8. Evt. 

a) Arbejdsdag 2015 

glatførebekæmpes, ud til midten af vejen, i hele 

matriklens længde hvor den støder op til fælles vejen. 

De fleste Villa-forsikringer dækker skader og uheld ved 

fald, medlemmerne opfordres til at sikre at de er 

dækket i fht glatførebekæmpelse. 

Der en brugt ca. 7.000,- kr. til en asfalt ingeniør, 

Hartvig Consult i forbindelse med sagen omkring vejen 

i området med Favrskov Kommune. 

Regnskabet godkendt. 

 

Frank, Harevænget 39, har tilbudt at levere brugte 

bygge materialer til foreningen, som kunne anvendes til 

forskellige ting i området, som f.eks. borde og bænke. 

Frank ville levere tegninger og løsningsforslag. 

Bestyrelsen har takket nej, da løsninger skal 

vedligeholdes. 

Er nogle af foreningens medlemmer interesseret 

materialer til privaten, er man velkommen til at 

kontakte Frank. 

 

Udgiften til græsslåning stiger pga. klipning af 

skråninger, boldbanen og omkring frugttræerne ved 

boldbanen. 

Bjarne vil undersøge muligheden for at ”investerer” 

foreningens penge/formue som pt. er på ca. 300.000,- 

kr. Pengene ”investeres” ikke uden løsningen er blevet 

godkendt på et Generalforsamling. 

Abonnementet fastholdes: 750,- pr. år. for boliger 

under 100 kvm og 1.000,- kr. for boliger over 100 kvm. 

Budgettet godkendt. 

 

 

 

Mads og Thomas blev genvalgt 

Suppleant er valgt for 2 år. – Ulrik Pedersen, 

Harevænget 9. 

 

 

Arbejdsdag 2015, lørdag d. 20. juni, 9:00-12:00 

Der afholdes sommerfest og Sankt Hans i 2015. 

 

 


