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Referent: Næstformand Niels Schjødt-Hansen, Mørkager 43. 
  
Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
4. Indkomne forslag: Afstemning om udskiftning af fliser i 2012. 
5. Fastsættelse af kontingent og budget for 2012. Budgetforslag udsendt. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kasserer og Næstformand. 
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lisbet Hansen og Laila Høgsberg.  
8. Valg af to bestyrelsessuppleanter. På valg er Kirsten Lassen og Kjeld Christensen. 
9. Valg af to revisorer: På valg er Per Gudmundsen og Per Sheye 
10. Valg af 2 revisorsuppleanter: På valg er Niels Laursen og Steen Bender. 
11. Eventuelt 

 
Fremmøde: 
 

39 parceller, 57 personer til spisning. Flere kom til inden generalforsamlingens start.  
 

Punkt 1 
Valg af dirigent  
 

Bestyrelsen pegede på René Nielsen, Lavager 11, som dirigent. René modtog valget med 
akklamation. René konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. 

Punkt 2 
 
Formandens 
beretning 
Undskyldning 
 
 
 
 
Forskønnelse 
 
 
 
 
Snerydning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glatføregrus 
 
 
 
 
 
Flise og lys 
 
 
 
 
Skrald 
 
 

Generalforsamlingen 2012. Formandens beretning. 
 
(året 2011 – 2012) 
Til årets generalforsamlings indkaldelse har bestyrelsen desværre glemt at kopiere og 
vedlægge forslag vedrørende udskiftning af fliser. Efterfølgende har vi kopieret forslaget 
og uddelt det den 21/2. Vi håber på forståelse for denne fremgangsmåde. 
__________________________________________________________ 

 
Forslag om forskønnelse af området. 
Senere på generalforsamlingen har vi et forslag omkring nye fortove og selvom vi har 
slidte fortove, vil bestyrelsen anbefale at vejbelysningen bliver udskiftet først, fordi vi 
derved undgår beskadigelse af nye fortove, når der skal graves belysningskabler ned.  
 
Snerydning 
Denne vinter har til alt held ikke været så streng som de to foregående og den første 
rigtige sne faldt først den 29. januar. Vores snerydder, havde dog lidt premiere nerver fordi 
et lysmast forankringskabel blev revet over og de nærmeste husstande fik forstyrrelser i 
strømleverancen. Heldigvis var DONG hurtigt på pletten og fik udbedret problemet. Tak til 
DONG for hurtig indsats.  
 
Som sædvanlig gør bestyrelsen opmærksom på den enkelte grundejers ansvar for rydning 
af sneen ud for den enkelte parcel, til halvdelen af vejbanen.  Grundejerforeningens 
snerydning er at betragte som en hjælp. 
 
Grus til glatførebekæmpelsen 
Bestyrelsen har igen i år udlagt grusdepoter på i alt 7 m3 placeret ud for nr. 11 i alle fire 
kvarterer. Til næste vinter (dec. 2012) bliver der lagt depoter ud for nr. 12 og vinteren 
efter ud for nr. 31 (og 33 på Lavager). Forbruget er mindre på Lavager, så også næste 
vinter bliver mængden reduceret her. 
 
Flise og lys gruppen 
På flise, belysnings og vejområdet har der ikke været aktiviteter i år, og der har ikke været 
henvendelser fra DONG helt som forventet. Gruppen har derfor ikke haft møder eller 
aktiviteter i 2011. 
 
Skrald-afhentningen 
Skraldeafhentningen forløber fint uden de store problemer. Samlet set har vi grund til at 
være tilfredse med kommunens skraldeentreprenør, som gør et godt arbejde.  
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Sankt Hans festen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastelavn   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail eller papir 
 
 
 
 
 
Rema 1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telemast 
 
 
 
 
 
Vejenes tilstand 
 
 
 
 
 

Sankt Hans festen 
I år (23/6-2011) var vejret endnu engang fint og alt åndede fred og idyl. Vi fik endnu et flot 
Sankt Hans bål med en hyggelig stemning, hvor alle fik en god aften ud af det.  
Der var bestemt ikke fred og ro i bestyrelsen de sidste dage før bålet blev tændt. Blot seks 
dage før arrangementets afholdelse gik det op for bestyrelsen at vores sædvanlige 
leverandør ikke var i stand til at levere de forventede paller, fordi det nu var blevet ulovligt. 
Så skulle tingene til at gå hurtigt for at lykkes og heldigvis kunne kommunen træde til og 
levere et anstændigt bål uden beregning. Det var vi naturligvis taknemmelige for og 
aftenen kunne derfor starte som sædvanligt.  
To døgn efter Sankt Hans ulmede bålet stadig og vi blev nødt til at slukke det med 
håndkraft og rydde en hel del ”underligt” bål-indhold. Der blev fundet glas, knogler, 
metalbeslag og metal-hegnstråd. 
Der var desværre også havnet græstørv i bålet og det betød at det kunne gløde så længe.  
Problematikken med bålmaterialet vender vi med kommunen i god tid før Sankt Hans, 
næste gang vi skal lave Sankt Hans bål. Konsekvensen kan være at der ikke kommer 
noget Sankt Hans bål til sommer, hvis det ikke lykkes at finde en løsning på dette problem. 
 
Fastelavn   
Årets fastelavnsfest blev holdt tidligt den 19. februar i lidt våde omgivelser, hvor der til 
gengæld ikke var frost. 
Fremmødet til årets tøndeslagning var beskedent og i bestyrelsen tilskriver vi det 
placeringen lige mellem uge 7 & 8 i kalenderen. Uge 8 er vinterferie i Albertslund /Taastrup 
og uge 7 er vinterferie i andre kommuner. Vi forventer derfor at fortsætte arrangementet til 
næste år, hvor det forhåbentlig ikke kommer i klemme i kalenderen. Igen i år havde 
bestyrelsen kaffe og te og en lille en til halsen og næste år forventer vi igen at have 
fastelavnsboller. 
Vi vil også hænge en tønde op til de voksne, så de ikke skal stå og fryse uden at røre sig. 
 
Materiale fra grundejerforeningen på mail frem for papir. 
Grundejerforeninger har de senere år diskuteret om diverse meddelelser kunne sendes ud 
for at spare på papiret og vi vil derfor gerne bede om jeres holdninger til emnet under 
kommentarer. Vi påtænker at det kunne være frivilligt om man vil modtage materiale på 
mail. Laila fra bestyrelsen vil fortælle lidt mere om hvordan det foregår i praksis. 
 
Rema 1000 
Siden sidste generalforsamling har Rema 1000 fortsat med daglige vareaflæsninger på 
Egelundsvej med meget store lastbiler. Aktiviteten er forbudt og skaber dagligt farlige 
situationer, når biler skal passere forbi de store lastbiler og mange af grundejerforeningens 
medlemmer generes af problematikken. Efter moden overvejelse kontaktede bestyrelsen 
derfor i januar 2012 Rema 1000 og bad dem ophøre med de farlige ulovligheder og 
informerede dem om at fremtidige ulovligheder bliver politianmeldt. 
Vareaflæsningerne fortsatte og Rema 1000 er allerede i januar og februar blevet 
politianmeldt.  
Forvaltningen ser ud til at have fundet en løsning med butikken, hvor man inddrager 
fortovet langs væggen og gør Egelundsvej bredere på stedet.  
Forvaltningen mener at der således kan passere en bil og en bus på samme tid når 
ændringen er lavet. Butikken og kommunen slår halv skade om udgiften. 
 
Telemasten på 36 meter  
Det står nu klart at der kommer en telemast på Egelundskolens sportsareal i stedet for den 
umulige placering i fredsskoven. Placeringen er den mindst ringe og sikrer god 
mobildækning af vores område. Derved kan vi i fremtiden få ordentlige signaler til vores 
smartphones, således at vi kan udnytte de muligheder (apps) der findes. 
 
Vejenes tilstand 
På forrige generalforsamling nævnte vi slidproblemer på Mørkager 2-16 som havde 
mindre skader, som vi besluttede ikke at gøre noget ved. I år er forfaldet blevet en smule 
værre og bestyrelsen kontakter nok et asfalt firma for at få udbedret de mange små 
skader, mens de er små. Derfor vil vi gerne have generalforsamlingens accept af 
anvendelse af en begrænset mængde midler til udbedring af manglerne i løbet af 2012. 
Det beløb som påtænkes anvendt overstiger ikke det årligt overførte beløb på ca. 150.000.  
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Trekantareal 
vedligeholdelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunal 
vejoverdragelse 
 
 
 
 
Lokalplan 
overtrædelser  
 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
 
 
 
 
Arbejdsopgaver 
2012 
 
 

Der er ikke afsat penge i budgettet til vejreparation, da de ikke er bevilliget når budgettet er 
lavet. Under forudsætning af forsamlingens billigelse, vil aktiviteten blive iværksat og der 
vil blive overført mindre til vejfonden i 2013. 
 
Trekant areal vedligeholdelse 
Bestyrelsen foretog vejsyn og fandt 7 parceller med tilgrænsende trekantarealer som 
ifølge bestyrelsen ikke klart kunne adskilles fra grundstykket. De 7 parceller fik en 
skrivelse med en venlig opfordring til hen af vejen at bringe orden i misforholdet. Der var 
de fleste steder forståelse for at Grundejerforeningens arealer skal være klart adskilt fra 
den enkelte parcel og det er bestyrelsens opfattelse at der kommer styr på sagerne med 
tiden. 
Forrige regnskabsår ydede grundejerforeningen tilskud til forskønnelse af et trekantareal 
som ved et nærmere eftersyn var blevet udført på en måde som gjorde det meget svært 
for bestyrelsen at afgøre om trekantarealet var inddraget i parcellen eller stadig fremstod 
som Grundejerforeningens areal. Efter megen vurdering måtte bestyrelsen konkludere at 
trekantarealet fremstod som en del af grundejerforeningens område, selv om det var 
tvetydigt. 
En sådan tvivls-situation ønsker bestyrelsen ikke at komme i en anden god gang og vi vil 
derfor bede om en plantegning før arbejde med tilskud går i gang. 
 
Vejoverdragelse fra kommunen  
Det har indtil nu vist sig at kommunen ikke vil gennemføre overdragelse af de sidste 
stamveje til Grundejerforeningen, men bestyrelsen holder naturligvis øje med om denne 
udvikling holder. Vi vil til enhver tid kæmpe imod yderligere overvæltning af kommunale 
udgifter på denne grundejerforenings medlemmer. 
 
Syv lokalplansovertrædelser – hegn 
I 2009 blev der igangsat en aktivitet til at få genetableret hæk på syv adresser hvor der var 
ikke tilladte hegn i stedet for hæk. Siden da er den ene parcel bragt i orden mens en 
anden forventes bragt i orden. Vi følger de enkelte sager og ser frem til at sagerne med 
tiden falder på plads. 
 
Bestyrelsen 
I år har bestyrelsen ingen udskiftninger og jeg kan derfor sige en stor tak for en god og 
solid indsats til hele bestyrelsen.  
Forsikringen af bestyrelsesansvar har vi fundet meget betryggende, så den fortsætter vi 
med at have. 
 
Mulige arbejdsopgaver for 2012 
Det kommende år kunne se ud til at byde på vejreparation og muligvis fokus på belysning. 
 
Tak. 
 
 

Punkt 2 
 

Kommentarer til beretningen: 

Glatføregrus 
 

 

Aase Blume 
Rasmussen 
Skærager 9 

Aase Blume Rasmussen spurgte til det overskydende grus fra glatførebekæmpelsen.  

  
Formanden Lars 
Buch Jensen 
Lavager 15 
 

Formanden fortalte, at alle er velkomne til at opsamle sandet, idet vi helst vil undgå at få 
en vognmand til at skulle afhente det. 

Skrald 
 

 

Irene Olsen 
Skærager 9 

Irene Olsen undrede sig over, hvorfor der er flere afhentningstidspunkter for storskrald  
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Niels Schjødt-
Hansen 
Mørkager 43 

Som Brugergruppe-medlem forklarede Niels, at der fra Vest3 arbejdes på, at der bliver én 
dag om måneden, hvor der kan afleveres storskrald ved husstanden. Dermed skal også 
indgå småt metal og pap, som ellers skal lægges til afhentning omkring den næstsidste 
onsdag i måneden (med undtagelser) 
 

Lisbet Sejer 
Nielsen  
Lodager 39 

Lisbet Sejer Nielsen henviste til den affalds-folder, der er uddelt af kommunen, og hvori 
datoer for afhentning står anført. 
 

  
Sankt Hans 
 

 

Jan Høgsberg 
Lavager 13 

Jan Høgsberg kommenterede, at Sankt Hans bålet også i tidligere år, da der blev anvendt 
paller, har brændt længe. 
 

Mail meddelelser  
  
Bestyrelsesmedl. 
Laila Høgsberg 

På dirigentens opfordring fortalte bestyrelsesmedlem Laila Høgsberg, at hun har oprettet 
en Google e-mail adresse. Den er et forsøg, der skal vise, om det kan lade sig gøre at 
kommunikere med medlemmerne via mail. Der kan opdeles i afdelinger som f.eks. 
bestyrelsen og hver enkelt af vore fire veje. Hvis medlemmerne giver deres mail adresser 
til bestyrelsen, kan bestyrelsen sende meddelelser neutralt, hvor andre ikke ser, til hvilke 
adresser, der sendes til. Det er tanken, at det er frivilligt, om man ønsker at være med i 
ordningen, og om man i fremtiden ønsker at modtage post fra bestyrelsen per mail eller på 
papir.   
 

Tilkendegivelse  
e-mail 

Dirigenten konstaterede ved håndsoprækning, at der er overvejende stemning for, at 
bestyrelsen arbejder videre med sagen, som kan forventes fulgt op i forbindelse med 
uddelingen af generalforsamlings-referatet. 
 

Rema 1000 
 

 

Jette Henriksen 
Mørkager 31 

Udtrykte bekymring for, om der er plads til fodgængerne, hvis vejbanen udvides ind mod 
fortovet for at give mere plads til forbikørende trafik i forbindelse med aflæsning hos Rema 
1000. 
 

Formanden Lars B. Jensen fortalte, at kommunen har beregnet, at der vil være plads til en barnevogn 
på fortovet, også medens lastbilerne læsser af. 
 

Vejoverdragelse 
 

 

Kaj Lind 
Mørkager 28 

Kaj Lind mente, at med 800 parceller, som hver betaler ca. kr. 25.000,- per år i 
ejendomsskat, må kommunens tidligere overvejelser om overdragelse af stamvejene, 
betragtes som en sjofel behandling af borgerne. 
 

Punkt 3 
Regnskab 
Resultatopgørelse 

 
 
Dirigenten gav ordet til kasserer Lars Jensen, Lodager 9. 
Over sommeren havde foreningen kr. 180.000 i fri kapital, som kassereren ønskede 
forrentet højere over en kortere bindingsperiode. Banken nægtede, idet mindstebeløbet for 
en sådan transaktion er kr. 250.000,-. Da Lars dernæst bad om en opgørelse med henblik 
på at skifte bankforbindelse, lod det sig alligevel gøre. Det har udløst en rente på kr. 965,- 
 
Diverse indtægter dækker over betaling for foreningens oplysninger om de enkelte 
parceller, som udbydes til salg. Med henblik på at kunne underrette nye huskøbere, gives 
oplysninger om eventuelle økonomiske udestående samt om de påbud, foreningen via 
bestyrelsen måtte have pålagt den enkelte parcel. 
 
Efter enkelte afklarende spørgsmål fra salen til forståelsen af regnskabet, konstaterede 
dirigenten, at foreningens årsregnskab var godkendt. 
  
Herefter blev Vejafdelingens regnskab forelagt, og det blev konstateret, at foreningens 
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formue nu er vokset til kr. 2.863.084. 
 

Kaj Lind 
Mørkager 28 

Med henvisning til, at foreningen tidligere havde fået så høje renter, at kontingentet kunne 
holdes nede, udtrykte Kaj Lind sin uforbeholdne kritik af, at bestyrelsen investerede 
kortsigtet.  
 

Niels Schjødt-
Hansen 
Mørkager 43 

Niels fortalte endnu engang Kaj Lind, at bestyrelsen investerer kortsigtet i henhold til det 
mandat, generalforsamlingen har givet bestyrelsen og at foreningen ikke ønsker at indgå i 
en risikoprofil, som det vil kræve, hvis der skal opnås højere renter end de meget lave 
procenter, der kan opnås nu for tiden. Desuden ønsker bestyrelsen ikke at bringe 
medlemmerne i en situation, hvor det er nødvendigt at sætte medlemmerne i gæld. Den 
kortsigtede investeringsprofil har taget hensyn til DONGS udskudte planer for vejlys. 
 

Dirigenten Efter flere tilkendegivelser om, ikke at indgå i risikable projekter, konstaterede dirigenten 
gennem håndsoprækning, at der fortsat er meget stor tilslutning til bestyrelsens linje. 
 

Punkt 4  
Indkomne forslag 
 

Afstemning om udskiftning af fliser i 2012 

Kaj Lind 
Mørkager 28 

Kaj Lind havde indgivet et forslag til afstemning, som dirigenten bad om at få begrundet. 
Lind fortalte, at en igangværende pålægning af fliser på en naboejendom havde 
foranlediget indsendelsen af forslaget. Kaj Lind havde følt sig foranlediget til at gøre noget, 
fordi bestyrelsen er for doven. Ønsket er, at der skal ske et kvarterløft. 
 

Formanden Lars B. 
Jensen 

Lars fortalte, at forslaget er blevet behandlet i bestyrelsen, men at det fortsat er 
holdningen, at der skal ske en udskiftning af vejbelysningen, inden der skiftes fliser. En 
årsag er blandt andet at undgå, at nylagte fliser beskadiges, når den af DONG planlagte 
nedgravning af kabler skal finde sted. Lars mente desuden, at et totalt kvarterløft vil løbe 
op i 5 mill. kr., som foreningen ikke råder over. 
 

Næstformanden 
Niels Schjødt-
Hansen 

Niels fortalte, at bestyrelsen er blevet gjort ekstra opmærksom på faren ved, at et så 
ukonkret forslag som det forelagte, med en ja/nej afstemning risikerer at bruge hele 
foreningens formue hen over hovedet på de overvejelser, der tidligere har været gjort om, 
hvor og hvordan, den fremtidige flisebelægning skal være. Formanden har derfor også 
forgæves bedt Kaj Lind om at konkretisere sit forslag, inden fremlæggelse for 
generalforsamlingen. Med en vedtagelse vil bestyrelsen komme i en situation, hvor det 
kan blive svært at definere, hvad der egentlig er stemt ja til. Herudover vil det være 
utilstedeligt, hvis vi skal anvende vores formue, uden at inddrage tilbud fra andre 
entreprenører end den af Kaj Lind foreslåede. 
 

Dirigenten René Nielsen mente, at forslaget måske ikke skal betragtes som et beslutningsforslag, 
men mere som en tilkendegivelse om, at der ønskes sat gang i øjeblikkelige aktiviteter. 
 

Kaj Lind 
Mørkager 28 

Det bekræftede Kaj Lind, som nu fremkom med forslag om, at det kun er den vestlige del 
(den med asfalt til parkering), der skal renoveres i første omgang. 
 

John Drewes 
Lodager 21 

John Drewes spurgte til, om Kaj Linds forslag betyder, at det dermed nu er vedtaget, at 
der skal lægges små fliser, selvom det også har været diskuteret at omlægge til store 
fliser. 
 

Jette Henriksen 
Mørkager 31 

Jette Henriksen mente, at vi skal være opmærksomme på, om der eventuelt skal 
nedlægges nye varmerør, inden en eventuel fliseomlægning påbegyndes. 
 

Formanden Ved en undersøgelse i 2002-2003 konstateredes det, at det ikke er billigere at lægge store 
fliser frem for små. 
 

Irene Olsen 
Skærager 9 

Irene foretrak, at foreningen sparer sammen, så forskønnelsen af området kan ske på en 
gang. 
 

Kofoed ? Kofoed spurgte, om vi er bundet af, kun at vælge den Albertslund flise, som vi har nu. 
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Formanden Lars fortalte, at vi frit kan vælge den belægning, vi ønsker. 
Desuden vil bestyrelsen ikke være imod at opdele investeringerne, og at nyt lys har første 
prioritet. 
 

Kaj Lind 
Mørkager 28 

Lind opfordrede til, at medlemmerne selv stiller forslag og at det ikke er bestyrelsens 
opgave. 
 

René Nielsen 
Lavager 11 

René tilkendegav, at han godt kan følge Kaj Linds ønske om, at bruge nogle af 
foreningens penge. 
 

Bendt Møller 
Lodager 1  

Bendt Møller mente, at fliserne i øst er de mest medtagne og ønsker i øvrigt rør til 
kabeltræk nedlagt i forbindelse med opgravning. 
 

Kaj Lind 
Mørkager 28 
 

Lind mente, at hvis der skal nedlægges fliser til erstatning af græs på østsiden, kræves 
accept af mindst 82 af foreningens medlemmer ifølge vedtægterne.(er ikke bekræftet). 

Irene Olsen 
Skærager 9 
 

Irene Olsen mente, at det må være en beslutning, der kan træffes på en generalforsamling 
og ikke noget, den enkelte parcel kan bestemme. 

Flemming 
Pedersen 
Lavager 36 
 

Flemming Pedersen mente, at der først skal flisebelægges på vestsiden, idet østsiden skal 
afvente nedlægning af lys. 

Dirigenten Ud fra Kaj Linds forslag var det ikke muligt for dirigenten at opstille valgmuligheder, som 
forsamlingen kunne komme med tilkendegivelser om, idet der skulle tages hensyn til lys, 
fliser kun i vest, i begge sider eller andre muligheder. Derfor endte dirigenten med at 
spørge om forsamlingens henstilling med hensyn til bestyrelsens ønsker om, at ændring af 
vejbelysningen skal have første prioritet. Denne prioritering skal desuden søges bragt til 
afstemning ved en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen indkalder til, når den 
mener at have indsamlet tilstrækkeligt materiale til en afstemning. Der var en overvejende 
stemning for at gå videre ad den vej. 
 

Niels Schjødt-
Hansen 
Mørkager 43 
 

Niels konstaterede herefter, at det får konsekvensen, at vi dermed frasiger os et eventuelt 
tilskud i forbindelse med, at DONG skal nedgrave kabler, nu planlagt til 2013-2014. 

Punkt 5  
Kontingent og 
budget 2012 
 

Lars B. Jensen oplyste, at der budgetteres med uændret kontingentindbetaling på kr. 
1.000 per parcel per år. Sankt Hans festen beregnes at blive lidt dyrere, idet den falder i 
en week-end, hvorfor det overvejes at udskænke fra et lejet fadølsanlæg. 
 

Bent Rasmussen 
Lodager 30 

Bent Rasmussen regnede sig frem til, at med uændret kontingentindbetaling og det lave 
renteniveau, vil det vare 10 år, inden vi kan klare de ønskede investeringer. Derfor 
opfordres til et forhøjet kontingent. 
 

Formanden Lars B. svarede, at en kontingentforhøjelse har været diskuteret og at en forhøjelse til 
næste år til måske kr. 1.200 overvejes stærkt. Taksten på kr. 1000 blev indført i 2010. 
 

Kassereren Lars var enig med Bent Rasmussen i, at den nuværende takstopkrævning ikke er 
tilstrækkelig, hvis alle ønsker skal gennemføres inden for en kortere tidshorisont. 
 

Dirigenten René foretog herefter en afstemning, hvor kontingent og budget 2012 blev godkendt. 
 

Punkt 6 
Valg af  
bestyrelses-
medlemmer 
 

Nuværende medlemmer af bestyrelsen, kasserer Lars Jensen og næstformand Niels 
Schjødt-Hansen blev genvalgt. 
 

Punkt 7 
Valg af 2 
bestyrelses-
suppleanter 

Kjeld Christensen, Mørkager 3, modtog genvalg som bestyrelsessuppleant. Det samme 
gjorde Kirsten Lassen, Lavager 26. 
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Punkt 8 
Valg af 2 
revisorer 
 

Per Gudmundsen, Lodager 42 og Per Scheye, Lodager 32 blev begge genvalgt. Per 
Gudmundsen havde på forhånd givet tilsagn til kassereren. 

Punkt 9 
Valg af 2 revisor-
suppleanter 
 

På valg som revisorsuppleanter var Niels Laursen, Lodager 44, samt Steen Bender, 
Mørkager 54, som også begge genvalgtes. Niels Laursen ønskede egentlig ikke genvalg, 
men accepterede, idet ingen anden ønskede at stille op til posten. 
 

Punkt 10 
Eventuelt 
 
Hjemmesiden 
Vest3.dk 
 

Hjemmesiden Vest3.dk 
 
Niels Schjødt-Hansen fortalte, at hjemmesiden Vest3.dk, som han selv har oprettet og 
personligt finansieret igennem en årrække, ikke længere fungerer. Siden er oprettet med 
basis i softwaren Microsoft Frontpage, som nu definitivt ikke mere understøttes af Internet 
udbyderne. Det forventes, at domænenavnet ikke opgives, men det er ikke besluttet, hvad 
der skal ske vedrørende en ny hjemmeside. 
 

Aase Blume 
Rasmussen 
Skærager 9 
 

Aase udtrykte, at det vil være godt, hvis en ny hjemmeside bliver oprettet.  

Fremmøde  
 
Jan Høgsberg 
Lavager 13 
 

Fremmøde til generalforsamlingen 
 
Jan konstaterede efter håndsoprækning, at under 10 % af de fremmødte var under 50 år, 
og at det er meget bekymrende. Det undrede også Jan, at ikke flere har interesse i at 
være medbestemmende om, hvordan foreningen skal drive og hvordan midlerne skal 
forvaltes. Jan overvejede, om formen i afholdelsen af mødet skal ændres for at flere yngre 
medlemmer har lyst til at deltage. 
 

Dirigenten Herefter kunne aftenens dirigent, René Nielsen, takke forsamlingen for forløbet og erklære 
mødet for afsluttet. 
 

 Referatet er skrevet den 29. februar og 1. marts 2012  
 
 
________________________________  __________________________________ 
Lars Buch Jensen   René Nielsen 
Formand    Dirigent 
 
På et efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig som følger: 
 
Formand Lars Buch Jensen Lavager 15 
Næstformand Niels Schjødt-Hansen Mørkager 43 
Kasserer Lars Jensen Lodager 9 
Bestyrelsesmedlem Lisbet J. Hansen Mørkager 48 
Bestyrelsesmedlem Laila Høgsberg Lavager 13 
 
 
Information fra grundejerforeningen på e-mail  
 
 For at spare lidt på papiret, til gavn for miljøet og foreningens kopieringsudgifter, kan du fremover få 
information fra grundejerforeningen på email. Det er frivilligt om man vil fortsætte med papirversioner i 
postkassen eller med email.  
Hvis du fremover ønsker information fra grundejerforeningen på mail skal du sende en email til 
Alb.vest3@gmail.com med oplysninger om dit navn og din adresse. 
  
Det er muligt at tilmelde mere end én email-adresse pr. husstand. Send da blot email fra hver adresse. Alle 
emails bliver udsendt som “blind copy” (Bcc), således at andre medlemmer ikke kan se de tilmeldte email-
adresser. Så fremt du skifter emailadresse, er du selv ansvarlig for at informere bestyrelsen om den nye 
adresse. Dette gør du blot ved at sende en mail til ovenstående adresse fra din nye email-adresse. 


