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Bork, den 18. april 2015 

 

 

 

Referat fra generalforsamling 

 

 

Lørdag den 18. april 2015 kl. 11.00 i  
Bork Hallen, Midtbyvej 32, Nr. Bork, 6893 Hemmet 

 
 

PS bød velkommen.  

Der var mødt 59 stemmeberettigede medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent 

Poul-Erik Hansen blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

 

Der var en spørgsmål om, hvorfor et indkomment forslag ikke var sat på dagsordenen. 

PS svarede, at vedkommende havde fået direkte besked. PS anførte også, at vedlige-

holdelse af stierne allerede fremgik af årets budget, og bestyrelsen mente derfor ikke, 

at det var et forslag til dette års generalforsamling.  

Arbejdet med stierne går i gang, så snart entreprenøren kan komme til med sine ma-

skiner. 

Dirigenten satte lovligheden og godkendelse af dagsordenen til afstemning. Det blev 

vedtaget. 

 

2. Valg af stemmeudvalg 

Dirigenten foreslog, at vi nedsatte stemmeudvalg, hvis der blev brug for dette. Dette 

godkendte generalforsamling. 

 

3. Aflæggelse af bestyrelsens/formandens beretning 

Formanden aflagde beretningen. 

Dirigenten takkede for en fyldig beretning. 

 

Spm. om skraldespande. Må de stå helt ude ved vejen. 

Skraldespandene skal stå 2,5 m fra vejkant ind mod huset. Hvis husejeren har fået en 

forkert besked fra kommunen og rykket stativet ud til vejkanten, så har kommunen 

sagt, at det er deres opgave at få rykket affaldsstativet tilbage til det korrekte sted. 

 

En syntes, at det var vanskeligt at høre beretningen. 

PS beklagede. 

 

Spm. Kunne ikke forstå, at kommunen gjorde så meget ud af placeringen af skralde-

spandene. Det var ikke skraldemændene, der havde klaget. 

PS sagde, at det udelukkende var kommunen, der synes, at det var interessant med 

skraldespandene. De havde for en årsrække siden fået en henvendelse fra arbejdstilsy-

net, hvor det blev påpeget, at stativerne ikke stod korrekt. 

 

Spm. Der blev spurgt om rørunderføringerne for vandet ved vejene. 

PS oplyste, at vi sammen med Forsyningen havde set på disse underføringer, og Forsy-

ningen synes, at de var gode nok. 
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Beretningen blev godkendt 

 

4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 

LC gennemgik regnskabet. 

 

Spm. Hvad betød udgifterne til legepladserne. 

LC oplyste, at det var det lovpligtige tilsyn med legepladser. 

Der blev spurgt til, hvornår leasingaftalen udløb for legepladsen. LC lovede at undersø-

ge dette. 

Efterfølgende kan det oplyses, at kontrakten udløber i 2017. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var indkommet et forslag om at undersøge, om det kunne gøres billigere med TV 

og bredbånd med en anden udbyder. 

PS sagde, at det var undersøgt, men hvis det skulle gøres billigere, så skulle vi tilmelde 

som en fælles grundejerforening, og der var mange, der ikke var tilsluttet Stofas fiber-

net. 

 

Forslaget blev afvist af generalforsamlingen. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. 

Det blev vedtaget. 

 

7. Forelæggelse af budget for det kommende år  

Kassereren forelagde budgettet. 

Det blev vedtaget. 

 

8. Valg af formand i ulige år 

PS blev genvalgt. 

 

9. Valg af kasserer i lige år 

Ikke på valg i år 

 

10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år 

Hans Valdemar og Jørgen Iversen blev genvalgt. 

 

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem i lige år 

Ikke på valg i år 

 

12. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Knud Christiansen og Hans Pedersen blev genvalgt 

 

13. Valg af 1 revisor i lige år/valg af 1 revisor i ulige år 

Lise Krintel blev valgt for 2 år og Inge Marie Holdt blev valgt for 1 år 

 

14. Valg af 2 revisorsuppleanter 

Poul-Erik Hansen og Lilly Andreasen blev genvalgt 

 

15. Evt. valg/nedsættelse af udvalg 

Der var ikke forslag om at nedsætte udvalg 
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16. Eventuelt 

JI takkede for valget. Han sendte raslebøssen rundt til Team Rynkeby, som samler ind 

til Børnecancerfonden. JI fortalte om projektet. 

 

Manglende rist ved Vagtelvænget. PS oplyste, at Kommunen og Forsyningen ikke kunne 

blive enige om, hvem der skulle ordne og betale dette. Kommunen har prøvet at få GF 

til at betale, fordi det er en fejl under grusvejen, og vejene er vores, men problemet 

ligger jo netop under vejen og er derfor alene kommunens eller Forsyningens problem. 

Bestyrelsen vil tage emnet op ved vores møde med borgmesteren i juni måned. 

 

Et medlem takkede bestyrelsen for dens arbejdsindsats. Generalforsamlingen tilsluttede 

sig dette. 

  

 

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og or-

den. 

 

 

Næste år generalforsamling afholdes lørdag den 16. april 2016 kl. 11 i 
Bork Hallen. 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                 _________________________ 

Poul-Erik Hansen, dirigent                                         Per Sørensen, formand 


