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Grundejerforeningen Harevænget, 

mødereferat 2019 
Emne: Generalforsamling 

 

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

bestyrelsesmedlemmer og formand samt suppleant, eventuelt. 

Ordstyrer: Finn 

Referent: Thomas 

Dato: 12-03-2019 

Tidspunkt: 19:30 

Sted: Frijsenborg Ungdomsskole 

Bestyrelsesmedlemmer: Torben (Formand), 

Anders, Steffen, Ulrik og Thomas 

 

 

Antal fremmødte medlemmer: 12 personer 

 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  

1. Valg af ordstyrer 

 

2. Valg af referent 

 

3. General orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Årsregnskab 2018 

 

 

 

 

 

 

5. Budget 2018 

 

 

Bestyrelsen forslog Finn. 

 

Bestyrelsen forslog Thomas, fra bestyrelsen. 

 

Året startede koldt med sne og senere blev det varmt 

og så blev det mere varmt og ekstremt tørt. 

 

Grus på stien som efterfølgende er blevet tromlet. 

 

Oprensning af sø og vandløb. 

 

Om klassificering af vejen fra privatfællesvej til 

kommunal vej. Intet konkret. Afgøres først i 2028. 

Forsætter som hidtil med vejfonden. 

 

Arbejdsaften. Succes med antal fremmødte. Gøres igen 

i 2019. 

 

Sommerfest og Sankt Hans blev afholdt med et lille bål 

og en heks. 35 deltagere 

 

Salg af andelsboliger og huse i området. 

 

Tak til Preben for at holde område pænt. 

 

Tak til bestyrelse for det forgange år. 

 

Ulrik gennemgik regnskabet for 2018. 

Mild vinter, i forhold til udgiften for snerydning 

Tør sommer resulterede i et lavt forbrug på 

græsslåning. 

Der hensættes 30.000 kr. årligt til vejfonden. 

Regnskabet godkendt. 

 

Ulrik gennemgik budgettet 2019. 

Fastholder 14.000,- kr. til snerydning og 20.000,- kr. til 

græsslåning. 
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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. Ulrik og Steffen 

genopstiller 

c) Suppleant 

 

8. Valg af revisor, Finn nr. 25, 

genopstiller 

 

9. Evt. 

Hensættelse af 30.000 kr. vejfonden 

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, valgt som formand 

b) Ulrik og Steffen valgt som 

bestyrelsesmedlemmer 

c) Gitte er valgt for 2 år og er først på valg i 2020. 

 

 

 

 

Finn, nr. 25, valgt. 

 

 

Skilte ved boldbanen bør sættes op igen. 

 

Mange hundeefterladenskaber rundt i området, især 

ved hækkene. 

 

Nr. 39: Ingen aktivitet. Har kontakte Anders G. 

Christensen, men det er lidt en ”øv sag”. Ingen 

mulighed for kommunen at gøre noget. Frank har 

oplyst huset bliver lukket og færdiggjort. Men det har 

bestyrelsen desværre hørt før. 

 

Tak for god ro og orden. 

 


