
 

 
     

 
Referat af generalforsamling 18. marts 2019. 
 
 
 
Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt mandag den 18. marts 2019 i HUS 88, 
Blangstedgårdsvej. Der var mødt 38 fra 25 husstande. 
 
Årets tema var hvad sker der med regnvand fra Herluf Trolles Vej. 
Umiddelbart inden generalforsamlingens start var der fra 18.30 indlæg fra Vandcenter Syd 
ved områdechef Marianne Bjerrum Lai, der fortalte om vandmiljøet, bl.a. at vores vand fra 
vejbrøndene løber direkte i Lindved å uden det bliver renset. Det er derfor vigtigt, at der 
ikke udledes forurenet vand fra veje og grunde via regnvandssystemet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Generalforsamling startede kl. 19.30: 
 
1. Valg af dirigent:  
Bestyrelsen foreslog Uffe Høybye til aftenens dirigent. Der var ikke andre forslag og Uffe 
Høybye blev valg som dirigent. Uffe kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet i henhold til vedtægterne. 
 
2. Formanden berettede om foreningens virke i 2018.   
Formand Andreas Kubsch, nr. 371 berettede om bestyrelsens arbejde det forgangne år. 
Bestyrelsen har været uændret siden generalforsamlingen og bestod udover de 
fremmødte Anne Marie Kjær nr. 317 og Lars Holm nr. 325  af Amanda Spangtoft Poulsen 
nr. 229A og Jacob Madsen nr. 223B. 
 
Der blev uddybet og kommenteret på den runddelte beretning  for  2018.  
 
Bl.a. blev fældningen af træer mellem sekt. 1 og 2 udført i balancen mellem ytringerne på 
generalforsamlingen 2018 og det vedtagne budget.  
 
Der er brugt mange ressourcer på foreningens overholdelse af den nye persondatalov 
GDPR, samt etableringen af foreningens nye hjemmeside. 
 
Foreningens legepladser er blevet sikkerhedsvurderet af firma med speciale heri og fundet 
i orden. 
 
3. Regnskab: 
Regnskab for 2018 blev gennemgået. Kasserer Anne Marie Kjær, nr 317 oplyste, at 
foreningen pr ultimo 2018 havde indestående i vejfonden på 457.726,37 samt frie midler 
på 330.158,76. 
 
I regnskabet blev oplyst, at der på IT/hjemmeside var anvendt 6.575,72, hvilket dækkede 
primært indkøb af foreningens printer samt farvepatroner og  overgang til ny hjemmeside. 
Udgift til legepladser bestod af betaling for vippedyr leveret i 2017, men betalt i 2018 samt 
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reparation af vindskeder på legehus og indkøb af håndboldnet, der sættes op snarest 
muligt. 
Regnskab blev godkendt. 
 
 
4. Behandling af forslag: 
 
Grundet overgang til ny hjemmeside og ny mail, var der desværre et rettidigt indkommet 
forslag, der ikke var bilagt indkaldelsen. Dette blev behandlet som forslag 0. 
 
Forslag 0: Forslaget til ændring af ordensregler fra HTV 263: 

 
Jeg vil foreslå at der i sommerperioden juni-juli-august bliver ændret i tidsrummet, 
med hensyn til græs slåning. 
Jeg mener at der skal være et tidsrum der skal være fritaget for støjende maskiner 
fra 12.00-14.00. 
Der sidder folk ude når det er en god sommerdag og spiser. 
Pris 0,-. 

 
Det blev drøftet meget og dirigenten foranledigede afstemning, der endte således: 
 
“Det henstilles ikke at anvende støjende maskiner udendørs i juni-juli-august fra 
12.00-14.00. Indføjes som punkt 7 a i ordensreglerne”. 

 
Desuden blev  ordensreglernes henstilling om brug af støjende maskiner udendørs 
sat til afstemning. Et flertal besluttede, at de nugældende tidsrum for brug af 
maskiner udendørs lørdage kl. 10-18 og Søn- og helligdage 10-15, blev ændret til 
Lørdage, søn- og helligdage 10-18.  

 
 
Forslag 4.1 Forslag om ændring af skiltning om vejindsnævring ved bumpet blev drøftet. 

 
Det blev oplyst, at foreningen ikke kan beslutte opsætning af skilte på stamvejen.  
Et flertal besluttede, at bestyrelsen  retter henvendelse til Odense Kommune for at 
få afklaret hvilke muligheder der er for ændringer, for at tydeliggøre reglerne for 
korrekt kørsel ved chikanen på stamvejen. 
 

 Forslag 4.2 Bestyrelsens handlingsplan 2019: 
 
Punkt 1: Driftsaftale for 2019 på kr. 73.500,- + moms blev godkendt. Der blev 
samtidig drøftet hvad der skal ske mellem etape 1 og 2 og de efterhånden meget 
store træer. Samt hvordan det kan undgås at få samme problematik mellem etape 
2 og 3.Det blev besluttet, at den nye bestyrelse skal udarbejde en flerårig strategi 
for beplantningens udvikling/nyplantning og pleje/genplantning. 
 
Punkt 2: Oprensning af vejbrønde blev godkendt 
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Punkt 3: Forbedring af stier med ærtestensbelægning mellem etaperne blev 
godkendt. 
 
Punkt 4:Oplysningskampagne for rent vand til åen blev godkendt. 
 
Punkt 5 og 6: Indkøb af nyt ”legetårn” til de mindste børn. Eksisterende anvendes 
ikke og kan ikke betale sig at renovere. Ny træramme til boldmål på legeplads øst. 
Begge godkendt. 
 
Punkt 7: Overfladebehandling i etape 1 kom til afstemning,  
           7.1 Skærver ovenpå bitumen: 2 for og 23 nej 
           7.2. Asfaltering: 11 for og 14 blanke 
           7.3. Undladelse af overfladebehandling: 13 for undladelse, 12 blank. 

 
Der var mange meninger der mundede ud i at den nye bestyrelse 
fremlægger en flerårig plan for alle etaper og sammenhængen med 
vejfondens udvikling.  

           Samt pris på planen med asfalt og med skærver på bitumen. 
 
Punkt 8: Mindre asfaltreparationer bl.a. hvor der har været hajtænder i sek. 3 og 4. 
Blev godkendt. 
 
Punkt 9: Nye hajtænder i sekt. 3 og 4., vedtaget  
 
Punkt 10: Skiltning om gæsteparkering blev ikke godkendt. Generalforsamlingen 
fandt den allerede gældende henstilling om at undlade at parkere egne køretøjer på 
de fælles parkeringspladser og på vendepladserne tilstrækkelig. Stemmeforhold 
blev 3 for og forslaget blev derfor ikke vedtaget. 
 
Punkt 11: Skt. Hans bål. Blev godkendt. 

 
Dirigenten opsamlede generelt på drøftelserne af de enkelte forslag idet han henviste 
grundejerne til at stille konkrete forslag med budget til fremtidige generalforsamlinger. 
 
5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
 
Genvalg af Andreas Kubsch, Herluf Trolles Vej 371 
Genvalg af Anne Marie Kjær, Herluf Trolles Vej 317 
Nyvalg af Anders Hansen, Herluf Trolles Vej 239  
Nyvalg af Simone Hansen, Herluf Trolles Vej 285 (1 år) 
Nyvalg af suppleant Christian Boye, Herluf Trolles Vej 333 
Genvalg af suppleant Mikael Larsen, Herluf Trolles Vej 165 
 
 
6. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 
Der var genvalg af Torben Lund, Herluf Trolles Vej 233b og genvalg af Jørgen Nielsen, 
Herluf TrollesVej 157. Genvalg af revisor suppleant Birthe Lund, Herluf Trolles Vej 233b. 
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7. Fastlæggelse af budget og kontingent. 
Budgetforslag med uændret kontingent blev godkendt (kontingent 1500.- årligt).  
Under en drøftelse under dette punkt blev det fremhævet, at frie midlers størrelse og frie 
midlers anvendelse kunne være anderledes end det har været hidtil. 
 
8. Eventuelt.  
Ikke noget. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.10. 
 
 
På det 1. bestyrelsesmøde den 3.4.2019 konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Bestyrelse: 

1. Formand Andreas Kubsch 
2. Næstformand Lars Holm 
3. Kasserer Anne Marie Kjær 
4. Sekretær Simone Hansen 
5. Bestyrelsesmedlem Anders Hansen 

 
Kontaktpersoner: 

1. Det grønne: Anders Hansen 
2. Det Sorte: Lars Holm 
3. Antenne & hjemmeside: Andreas Kubsch 
4. Trivsel: Anne Marie Kjær 
5. Legeplads: Simone Hansen 

 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 2.5.2019 
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