
Grundejerforeningen Havnbjerg Syd, mødenotat  

 Ordinær generalforsamling d. 3/11 2022, Valhal                         Referent: Kurt  

Fremmødt: Allan, Christine, Bendt, Dennis, Per og Kurt - Peter fraværende.                      

  

Der møder 40 medlemmer frem til generalforsamlingen.  

  

Formanden Allan Henckel byder velkommen  

1: Valg af dirigent, referent og stemmetæller.  

  Allan Wriborg bliver valgt til ordstyrer.   

  Kurt Haugaard som referent  

  Bjarne Knudsen som stemmetæller.  

2: Formandens beretning  

  Se vedlagte skriftlige beretning. Beretningen bliver godkendt uden kommentarer 3: 

Kassererens gennemgang af regnskab 21-22.  

  Se vedlagte regnskab.  

 Der var et spørgsmål vedrørende hvad forsikringen, som er omtalt i regnskabet dækker, og Allan 

svarede at det var en ansvarsforsikringen for bestyrelsen, og at den er lovpligtig.  

  Regnskabet bliver godkendt uden yderligere bemærkninger.  

4: Fastlæggelse af kontingent.  

 Bestyrelsens forslag om en halvering af kontingentet til 200 kr., begrundet i foreningens solide 

økonomi, bliver godkendt.  

5: Valg af formand:  

  Allan Henckel bliver genvalgt.  

6: Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) suppleanter, c) revisor.  

a) Christine Lorenzen bliver genvalgt, Dennis Christensen ønsker ikke genvalg og Jane von 

Eitzen bliver nyvalgt.  

b) Peter Foder ønsker ikke genvalg, og Anita Jacobsen bliver nyvalgt. Per Møller bliver 

genvalgt.  

c) Allan Wriborg og Tommy Andresen bliver begge genvalgt 7: Indkomne forslag:  

Der er ikke indkommet nogen forslag.   

Formanden nævner at bestyrelsen arbejder på at få en hjertestarter til området, forslaget blev 

godt modtaget.  

Kommentarer:   

Christine Lorenzen mener at Bellisvej vil være en god placering.   

Jens Madsen synes ikke det var nødvendigt, med Danfoss akutbil så tæt på.  

Allan Wriborg kan af erfaring oplyse at hjerteløberne var hurtigere end akutbilen.  

Kim Roost mener at relæstationen på stien fra Violvej til det grønne område, var et godt 

sted.  

8: Eventuelt:  

Jane von Eitzen spørger hvad der sker med hastighedsreguleringer i området. Allan Henckel 

svarer at kommunen lige nu arbejder med at finde løsninger.  

Jens Madsen spørger om der vil ske nedskovning af de efterhånden vilde stykker med buske 

og småskove mellem vejene. Allan Henckel fortæller at kommunen har lovet at rydde op i 

de områder som kommunen er ansvarlige for, her i vinter.  
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Generalforsamlingen slutter efter 25 minutter, Allan Wriborg takker for god ro og orden. Allan 

Henckel takker for det store fremmøde.  

Efter generalforsamlingen er der vinsmagning ved Jan Moberg fra Kvickly.  

  

    

  


