
 

 
 

Odense den 15. marts 2018.03.15 
 
Referat af generalforsamling 12. marts 2018. 
 
Foreningens årlige generalforsamling blev afholdt mandag den 12. marts 2018 i HUS 88, 
Blangstedgårdsvej. Der var mødt 33 fra 24 husstande incl. 5 bestyrelsesmedlemmer. 
 
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 2016.  
Fremhævede bl.a. tilfredshed med at bruge Torneløkke til de grønne arealer (Åbrinken anvender 
samme).  
Langs Avlskovgaard ladebygning er foretaget beskæring, så beplantning der befandt sig på 
Avlskovgaards areal er fjernet. Der er foretaget en mindre omfangsrig beskæring langs laden end 
den der blev besluttet på GF i 2017. 
Der er desuden fældet træer i etape 3 for at undgå sammenfiltrede trækroner.  
Standen på overfladebehandling i 2016 af etape 2 er fulgt i 2017.  
Flisegangene er i 2017 blevet omlagt. 
Skt. Hans bål afholdt sammen med GF Åbrinken. 
Institutionen på Grevenlundsvej har været kontaktet for kommentarer til Fyns Stiftstidende artikel i 
december 2017. Institutionen kommer gerne til et møde for at orientere nærmere hvis vi ønsker det. 
Vores www.avlskovgaard.dk er under modernisering. Forventes klar inden sommer.  
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab: 
Regnskab for 2017 blev gennemgået. Kasserer bemærkede at der var sparet ca. kr. 60.000,- på 
beskæring i stedet for fældning langs Avlskovgaard lade. Samt at regning på vippedyr ikke var 
kommet frem i 2017, men først betales i 2018. Regnskab blev godkendt. 
 
4. Behandling af forslag: 

1. Bestyrelsens forslag on enkelt plantning af 7 nye egetræer langs den sydlige side af fik 
mange kommentarer imod og ingen for. Imod var bl.a. problematik omkring overholdelse af 
loven om åbeskyttelseslinie. Ønske om åbne vidder. Træls med blade i efteråret. Og ønske 
om ikke at tiltrække yderligere krager og alliker. Næstformand kommenterede med at der 
var gjort et stort stykke demokratisk stykke arbejde med høring før GF og nu efterfølgende 
en dialog omkring forslaget. Forslaget blev derfor trukket af bestyrelsen. 

2. Bent Hansens(HTV 227a)forslag om alle træer imellem etape 1 og 2 beskæres i toppen, eller 
fældes grundet skygge og mange blade blev livligt drøftet. I den nordlige 1/3 del står ca. 20 
træer, og den sydlige 2/3 del står ca. 7 træer.  Der kom flere forslag frem, som f.eks. at 
reducere til kun at have midtertræerne. En anden mente ikke det var nok, da det hurtigt ville 
vokse til igen. Måske udtynding og nyplantning kunne være en ide. Dirigenten påpegede at 
der manglede økonomi til forslaget, som krævet ved forslag til behandling på GF. En beboer 
kommenterede at det var flot med træerne som de er nu. 
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Torneløkkes spørgsmål til salens bemærkninger var: hvilket præg ønsker foreningen at have 
på de grønne arealer? Hvad vil vi med området fremover? Det var godt med en snak om 
beplantningspolitikken og foryngelsen. 
Der kom forslag om at anvende de midler der er afsat til at fælde 2 træer kr. 10.700,- samt at 
anvende de 25.000,- kr. der var afsat til foreningens forslag om plantning af 7 nye træer, i alt 
kr. 35.700,- til fældning af træer, det forventes at kunne blive fældning af ca. 6-7 træer. 
Det blev besluttet på GF, at bestyrelsen iværksætter plan for fældning/udtynding. 

3. Bestyrelsens handlingsplan 2018: 
Punkt 1: Driftsaftale for 2018 på kr. 70.500,- + moms blev godkendt 
Punkt 2: Fældning af 2 træer mellem etape 1 og 2 blev godkendt 
Punkt 3: Blev frafaldet. I stedet for anvendes de afsatte kr. 25.000,- til yderligere 
træfældning mellem etape 1 og 2. Se ovenfor under Bent Hansens forslag. 
Punkt 4, 5 og 6: legeplads reparationer blev godkendt. 
Punkt 7: Overfladebehandling i etape 1 kom til afstemning, idet flere beboere ikke finder 
behandlingen egnet til belægning uden der er en række gener. Afstemning: 4 for, 8 imod og 
resten 12 var blanke. 
Punkt 8: Skt. Hans bål ønskes gerne sammen med GF Åbrinken igen, men gerne hos os på 
sædvanlige bakke mod syd/øst. 
 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
Genvalg af Lars Holm, Herluf Trolles Vej 325.  N 
Nyvalg af Amanda Poulsen, Herluf Trolles Vej 229a 
Nyvalg af suppleant Bent Hansen, Herluf Trolles Vej 227a 
Nyvalg 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. 
 
7. Fastlæggelse af budget og kontingent. 
Budgetforslag blev godkendt uden bemærkninger. 
 
8. Eventuelt.  
Der var ikke stemning for et informationsmøde med institutionen på Grevenlundsvej.  
Der var ønsker om at få gjort noget ved stierne, hvor der er kommet perlesten på, ønske om et 
oplæg/forslag. 
Opfordring til hundeejere om at sørge for at samle hundens efterladenskab op. Husk hundeposer. 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 22.00. 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen Avlskovparken 
Bestyrelsen. 
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