
Referat af generalforsamling i afdeling 2 d. 14. marts 2022 
Referent: Kamil Dyszkant (Jernaldervej 404) 

 

1. Dirigenten har konstateret at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og varslet. 

2. Formandens beretning for 2021 er gennemgået og følgende dele blev drøftet: 

a. Græs-trekant ud for Jernaldervej 372 beplantes 

b. Container-indhold blev drøftet grundet stor mængde hele træer der blev lagt i container på 

trods af bestyrelsens henstilling til kun at anvende container til almindeligt haveaffald.  

c. Bestyrelsen blev bedt om at skrive ud til alle husstande med info om hjertestarter og dens 

idriftsættelse samt placering. 

Beretningen blev vedtaget. 

3. Kassereren fremlagde afdelingsregnskabet for 2021 og regnskabet blev vedtaget. 

4. Afdelingsformanden modtog ingen forslag til behandling på generalforsamlingen. Det blev påpeget 

at der er et problem med mailadressen i den udskrevne generalforsamlingsindkaldelse, som derfor 

kunne aflæses forkert. Dette kan være årsagen til at der ikke blev modtaget nogen forslag. Dog 

havde ingen af deltagerne indsendt forslag til mailadressen, hvorfor det ikke kunne konstateres at 

forslag skulle være modtaget. Følgende emner blev derudover drøftet.  

a. Udskiftning af varmerør: Det er usikkert hvornår arbejdet foretages. Bestyrelse skriver ud til 

husstandene når yderligere oplysninger modtages. 

b. Slidlag på vejene efter udskiftning: Der var tilslutning til at vente med at lægge nyt slidlag 

på vejene indtil underlaget har sat sig, hvilket er i tråd med anbefalingen. Fondspengene 

hertil er bundet til afdelingen og der skal søges om pengene når etablering af slidlaget 

udføres. Prisen på etablering af slidlaget kendes først når arbejdet er udført. Der blev 

foreslået at afdelingen anmoder om pristalsregulering af det beløb som 

fjernvarmeselskabet skylder til etablering af slidlaget. Kommunen forvalter beløbet. 



c. Vedligehold: Der blev foreslået at det budgetterede beløb til vedligeholdelse sættes til 

15.000 kr. Dette blev vedtaget. Det blev pointeret at hvis der er behov for yderligere midler 

så kan der afholdes en ekstraordinær generalforsamling.  

d. Basket kurv: Mange bruger basket kurven, som har fået en skade. Det blev besluttet at den 

skal repareres.  

e. Containere: Emnet blev drøftet og der var forskellige holdninger. Det blev vedtaget at der 

skal være 1 container om året og det er i efteråret.  

5. Kassereren fremlagde afdelingsbudget og kontingent blev ligeledes drøftet. Omkostningen til 

reparation af basket kurven dækkes af vedligeholdelsesbeløbet 

Vedligeholdelsesbeløbet ændres fra 5.000 kr. til 15.000 kr. som blev vedtaget jf. pkt. 4.c. Dernæst 

er budgettet vedtaget og kontingentet fastholdes. 

Der blev foreslået at flytte 40.000 kr. fra bankkontoen til vejfondskontoen, men dette forslag blev 

ikke vedtaget idet der kun var 3 stemmer for.  

6. Anne Kaiser (Jernaldervej 292) indtræder i bestyrelsen i stedet for Kamil Dyszkant som udtræder. 

Mads de Vries Laursen (Jernaldervej 312) er genvalgt.  

Anne Kaiser overtager i samme ombæring også kasserer posten.   

7. Henning Friis Jensen (Jernaldervej 328) genvælges som revisor. 

8. Kamil Dyszkant (Jernaldervej 404) vælges som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt: Opdateringer vedr. Viborgvej blev drøftet. Borgmesteren kommer forbi i morgen d. 15. 

marts og bestyrelsen opfordrer alle til at komme forbi for at vise vores utilfredshed.   


