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Grundejerforeningen Harevænget, 

mødereferat 2017 
Emne: Generalforsamling 

 

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

bestyrelsesmedlemmer og formand samt suppleant, eventuelt. 

Ordstyrer: Finn 

Referent: Thomas 

Dato: 21-03-2017 

Tidspunkt: 19:30 

Sted: Frijsenborg Ungdomsskole 

Bestyrelsesmedlemmer: Torben (Formand), Mads, 

Steffen, Ulrik og Thomas 

 

 

Antal fremmødte medlemmer: 15 personer 

 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  

1. Valg af ordstyrer 

 

2. Valg af referent 

 

3. General orientering 

a) Vej, sti og oprensning af 

vandløb 

b) 10 års jubilæumsfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen forslog Finn, fra Harevænget 25 

 

Bestyrelsen forslog Thomas, fra bestyrelsen 

 

a) Oprensning af vandløb: 

Kommunen har nu over det sidste år, oprenset 

vandløbet og fældet træer og buske. Det har 

dog kun medført at vandspejlet har sunket sig et 

par cm. 

 

Stien: 

Kommunen er blevet bedt om at fylde på to 

steder på stien, hvor der er mudret. 

Bestyrelsen har bedt om at få etabl. et drænrør 

fra en lille sø ved Storgårdsvej og over til 

vandløbet, således at der ikke løber over stien. 

 

Private veje: 

Kommunen har haft gang i ændringer af 

ejerskabet af vejene. Bestyrelsen har ikke 

kendskab til om dette får indflydelse på vores 

veje. 

 

b) Den 10 års jubilæumsfest blev afviklet med ca. 

56 tilmeldte og det var en hyggelig aften, hvor 

arbejdsdagen blev afviklet tidligere på dagen. 

Tak til Lone og Lene for samarbejdet i 

festudvalgt. 

Lene stopper samtidig i festudvalgt og der er 

derfor brug for en ny frivillig. 

 

Sankt Hans 2016 

Fælles spisning blev aflyst, men bålet blev 

tændt, og så kom regnen. 

 

Hjemmesiden, 

http://grundejerforeningenharevaenget.dk/ 

http://grundejerforeningenharevaenget.dk/
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4. Årsregnskab 2016 

 

 

 

5. Budget 2016 

 

 

 

6. Indkomne forslag fra medlemmer 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 

formand og suppleant 

a) Valg af formand, Torben Møller 

nr. 5, genopstiller 

b) Der skal vælges 2 bestyrelses 

medlemmer. Thomas, nr. 35 

genopstiller. Mads, nr. 43, 

genopstiller ikke. 

c) Suppleant 

 

8. Valg af revisor, Finn nr. 25, 

genopstiller 

 

9. Evt. 

a) Fællesarealer 

Er i mange år blevet drevet af Lone, men 

Steffen har nu overtaget stafetten. 

Dertil er grundejerforeningen kommet på 

Facebook. Tilmeld jer til gruppen. 

 

Ulrik gennemgik regnskabet for 2016. 

Der hensættes 30.000 kr. årligt til vej vedligeholdelsen. 

Regnskabet godkendt. 

 

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

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

Budgettet godkendt. 

 

Ingen indkomne forslag. 

 

a) Torben, nr. 5, valgt som formand 

b) Thomas, nr. 35, og Anders, nr. 6, valgt som 

bestyrelsesmedlemmer 

c) Ingen ønskede at opstille som suppleant. Derfor 

blev ingen valgt. 

 

 

 

 

 

Finn, nr. 25, valgt. 

 

 

Der blev ydret ønske om at der blev lavet et regelsæt 

for benyttelse af fællesarealet. 

Der er blevet opstillet et nyere legetårn og gyngestativ 

på fællesarealet, da det andet var råddent. Det føler 

nogle beboer, naboer sig generet af. 

Samtidig blev spørgsmål stillet hvis en person kommer 

til skade på et opstillede legeredskabet på 

fællesarealet, hvem er så erstatningspligtig. 

Forsikringen for grundejerforeningen bør bestyrelsen 

undersøge, og samtidig nedfæles nogle 

retningslinje/regelsæt for benyttelse af fællesarealet. 

 


