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Grundejerforeningen Harevænget, 

mødereferat 2018 
Emne: Generalforsamling 

 

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

bestyrelsesmedlemmer og formand samt suppleant, eventuelt. 

Ordstyrer: Finn 

Referent: Thomas 

Dato: 20-03-2018 

Tidspunkt: 19:30 

Sted: Frijsenborg Ungdomsskole 

Bestyrelsesmedlemmer: Torben (Formand), 

Anders, Steffen, Ulrik og Thomas 

 

 

Antal fremmødte medlemmer: 8 personer 

 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  

1. Valg af ordstyrer 

 

2. Valg af referent 

 

3. General orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen forslog Finn, fra Harevænget 25 

 

Bestyrelsen forslog Thomas, fra bestyrelsen 

 

Stien syd for Harevænget er der blevet lagt dræn ned 

samt nyt grus på stien. 

 

Kommunen har nu over det sidste år forsat 

oprensningen af vandløbet og røret under stien. 

 

Overtagelsen er vejen er nu på plads. Kommunen har 

udført rep. af vejen. 

 

Ved benyttelse af fællesarealerne kræver dette en 

byggetilladelse til offentlige legepladser. Er legepladsen 

ikke godkendt af kommunen, dækker forsikringen ikke i 

tilfælde af ulykker. 

 

Hvis nogen i grundejerforeningen er interesseret i at 

etablere en legeplads, er I velkomment til at kontakte 

formanden. 

 

Dertil er grundejerforeningen kommet på Facebook. 

Tilmeld jer til gruppen. 

 

Vejfesten 2017 blev afhold i Marlene og Ulriks udestue. 

 

Rikke i nr. 41 har startet en kvindelig gå klub i 

grundejerforeningen. Se mere på Facebook. 

 

Tak til Preben for at holde øje med området. 

 

Torben har kontaktet kommunen vedr. afskærmning 

omkring byggeriet ved Harevænget 39. 

 

Formanden takker bestyrelsen for arbejdet i det 

forgangne år. 
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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 

og Anders nr. 6 genopstiller. 

c) Suppleant 

 

8. Valg af revisor, Finn nr. 25, 

genopstiller 

 

9. Evt. 

- Arrangementer 2018 

 

Ulrik gennemgik regnskabet for 2017. 

Vejbrøndene er blevet renset/suget for sand og andet. 

Der er indført gebyr for forsinket betaling af kontingent. 

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) Gitte nr. 40 opstiller og blev valgt som 

suppleant. 

 

 

 

 

Finn, nr. 25, valgt. 

 

 

- Sankt Hans 

- Arbejdsdag 

- Vejfest 

 


