
Korrektion 
 
 
 
På generalforsamlingen blev det meddelt, at bestyrelsen ville bruge 
en del af det tiloversblevne beløb fra den aflyste jubilæumsfest til at 
subsidiere dette års vejfest. 
 
På baggrund af en efterfølgende henvendelse som omhandlede 
gyldigheden af denne disposition, har bestyrelsen konfereret og vi 
tilslutter os, at der blev begået en procedurefejl. 
 
Dette medfører, at bestyrelsen trækker denne information tilbage. 
 
Vi fastholder herefter det godkendte budgetterede vejfest-beløb på 
4000 kroner. Af disse 4000 kroner er 800 kroner øremærket 
fastelavnsfest og 3200 kroner øremærket til vejfest. 
 
I anledning af jubilæumsåret anvender bestyrelsen derudover 
vedtægternes §11 og tildeler vejfesten yderligere 5000 kroner. 
Dermed råder festudvalget over 8200 kroner til afholdelse af vejfest 
2013. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen, GF Grønnehave 

 

 

 

 

 
 



Referat fra generalforsamling nr. 100 

i grundejerforeningen Grønnehave 
 
Dato: 13. maj 2013 kl. 18.30 til 18.54 
  
Sted: Harrestrup Allé 23 

 
  
  

Referat 
1.  Valg af dirigent og referent 

 
Referent blev Peter Brandt -  dirigent blev Sten Hansen 
Lovlig indkaldelse: Mødet er lovlig indkaldt, da indkaldelse blev runddelt 3 uger før 
mødet. 
 

2.  Formandens beretning 2012-2013. 
 
Igen blev vejfesten en rigtig succes, ja jeg tror den varede hele natten. Tak til 
arrangørerne også igen en tak til Mia og Thor for deres store arbejde med 
fastelavnsfesten, den var rigtig fin. 
Ja vi har jo haft et par ekstraordinære generalforsamlinger, et på grund af vejene og et 
hvor vi aflyste jubilæumsfesten, og da det er vores generalforsamling nr. 100 har vi 
planlagt et let traktement. 
Der har ikke været de store problemer i foreningen, da vejene jo arter sig pænt. Vi skal 
dog fortsat sørge for at der bliver kørt roligt på grund af de legende børn. 
Jeg må med skam bekende at der er sket en smutter med hensyn til opdateringen af 
skiltene på Grønnehave Alle, men det skal vi nok få rettet op på. 
 
 

3.  Regnskab for 2012-2013 
 
Connie gennemgik regnskabet.  
 
Keld (GA 5) havde en enkelt kommentar som gik på at Keld ikke ønskede at spare op til 
vejforbedringer i grundejerforeningen. 
 
Formanden konstaterede at det overskydende beløb fra den aflyste jubilæumsfest bliver 
brugt til mad til GF og til tilskud til vejfest således at vejfestens budget ville blive i alt 
10.000 kr. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 

4.  Valg 
 
Følgende var på valg: 

a) Næstformand:  Poul-Erik Adelhoff - genopstiller 
b) Kasserer Connie Adelhoff – genopstiller 
c) Bestyrelsesmedlem              Thor Frandsen - genopstiller 



d) 2. Suppleant Sten Hansen – genopstiller ikke 
e) Regnskabskontrollant Henning Jansson - genopstiller  
f) Regnskabskontrollantsup.    Susanne Larsen - genopstiller 

 
Alle valg gælder for to år. 
Hvis en suppleant er indtrådt i bestyrelsen eller som revisor eller er afgået i perioden, vælges to suppleanter, således 
at den først valgte vælges for to år, mens den næst valgte vælges for et år. 

• Poul-Erik blev genvalgt.  
• Connie blev genvalgt for 1 år. 
• Thor blev genvalt 
• Ny 2. Suppleant blev Ricardo Camatta 
• Henning blev genvalgt 
• Susanne blev genvalgt 

5.  Indkomne forslag 
 
Ingen 
 

6.  Budget for 2011-2012 
 
Connie gennemgik budgettet som blev enstemmigt vedtaget 
 

7.  Eventuelt og hygge 
Herunder kan der IKKE tages beslutninger der binder foreningen og/eller dennes bestyrelse. 
 
Claus HA14 og Peter HA11 meldte sig til at afholde vejfest. 
 
Bestyrelsen henstillede til at der løbende fjernes ukrudt fra kantsten og fortov for at 
disse ikke ødelægger belægningerne. 
 
Mødet blev hævet og der blev takket for god ro og orden!  

 
/PB 

 







 


