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Årgang 31 

Vindinge den 9.10.2005 
 

 

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling i Grundejerforeningen 
Hjortlund den 6.10.2005 

 

1. Bestyrelsen foreslår Jørgen Herholdt som dirigent. Der klages over dette forslag fra Benny 

Christensen. Efter flere forslag fra bestyrelsen stemmer generalforsamlingen for at Jørgen 

Herholdt kan være dirigent, selvom han er revisor i foreningen. Dirigenten fastslår at 

generalforsamlingen er lovlig, da der er flere end 10 forslagsstillere, og varslingen er mere end 2 

uger. Til dette anfører Benny at indkaldelsen er kommet ud senere de tilladte to uger efter at 

forslaget er stillet til bestyrelsen. Til dette ønsker bestyrelse at henlede opmærksomheden på 

dateringen af forslaget til den 23. august 2005, og at den seneste udlevering var den 6. 

september. 

 

2. Herefter anmodes Benny Christensen, som forslagsstiller, om at redegøre for baggrunden for 

indkaldelsen: 

På sidste generalforsamling blev bestyrelsen bedt om, at undersøge muligheden og priserne for 

fælles snerydning. Senere udsendte bestyrelsen et enkelt tilbud fra en entreprenør. Dette synes 

Benny ikke var en rimelig behandling af forslaget, og han indhentede derfor selv to forslag. 

Dels et fra kommunen, dels et fra en entreprenør, der allerede rydder sne på stierne i 

Lønbjergparken. Hvis man benytter dette tilbud burde det ikke koste mere end et par hundrede 

kroner om året. 

Det foreslås at benytte samme betalingsordning, som er gældende ved storskrald – alle betaler 

det samme! Dette falder godt i tråd med det vigtigste argument for at etablere ordningen: 

Solidaritet med specielt de ældre der kan have svært ved at feje sne. 

 

Efter denne gennemgang foreslog dirigenten en generel diskussion af om vi skal etablere       

ordningen eller ej. 

Der var mange indlæg, både for og imod, og der var kritik af at bestyrelsen ikke havde 

fremskaffet et tilsvarende tilbud. 

Ændringsforslaget, om en gradueret betaling afhængig af grundenes størrelse, blev også bragt 

op. Der var en diskussion om det rimelige i, at forslaget overhovedet skulle diskuteres. 

Diskussionen fortsætter, blandt andet fastslås det, at det stadig er grundejerens ansvar, hvis der 

sker en ulykke, mens fortovet ikke er ryddet. 

 

Herefter skrides der til afstemning, der efter Benny Christensens ønske bliver lukket. Før 

afstemningen tælles de repræsenterede husstande til 46, og desuden er der 10 fuldmagter. 

Peter Møller Andersen og Bent Vestergård melder sig til stemmeoptællere. 

Resultatet blev: 40 NEJ 17 JA 1 BLANK. 

Trods differencen på 2 mellem det oplyste stemmeberettigede og det faktiske afgivne stemmer 

tages afstemningen til efterretning. 

Som det blev nævnt under diskussionen har entreprenøren tilbudt at feje sne og salte for 15 

kroner pr. parcel pr. gang. Dette tilbud kunne jo anvendes af dem, der ønsker det. 
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3. Under eventuelt spurgte bestyrelsen, om der var interesse for at arrangere sociale arrangementer 

for foreningen. Da der var tre der ytrede ønske om dette mødes de med sekretæren for at 

planlægge et arrangement. Resultatet vil blive meldt tilbage til foreningen. 

Der var også spørgsmål til storskraldsordningen: Dels hvad er ikke-brændbart? Dette kan ses på 

planen over opsamlingssteder, hvis man mangler denne er man velkommen til at kontakte 

bestyrelsen. Dels var der et forslag om at begrænse ordningen, men det affødte ikke nogen 

diskussion. 

Bestyrelsen blev bedt om, at rette henvendelse til kommunen om at reparere fortove og rydde op 

på deres arealer. Fra generalforsamlingen blev det i forlængelse heraf foreslået, at man laver en 

arbejdsdag. 

Endelig fortalte dirigenten om arbejdet i Vindinge Lokalråd (VL). Kommunen er blevet meget 

interesseret i Vindinge efter det store fremmøde til bl.a. motorvejsmøderne. Det største ønske 

fra VL var, at beholde skolen som en 2-sporet skole. Det kræver en udstykning af 200 grunde på 

10 år. 

 

 

Da der ikke var flere forslag, takkede dirigenten for god ro og orden, og bestyrelsen takkede Jørgen 

for indsatsen som dirigent. Mødet blev afsluttet klokken 20:10. 

 

Referent Dirigent 

Kirsten Legård Jacobsen Jørgen Herholdt 

 

 

 

 

 

Næste ordinære generalforsamling er den 24.11.2005 kl. 19.00 
 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen. 
 

 

Hjemmeside: http://www.sitecenter.dk/jz/hjortlund/ eller via www.vindinge.dk  
 

Mail: 

 
Formand Tonny Christiansen, Havremarken 18  tonny.chr@get2net.dk 

Næstformand 

og Sekretær Kirsten Legård Jakobsen, Stenlandsvej 7 kirstenlj@hotmail.com 

   

Kasserer Palle Hemmingsen, Havremarken 12  veaps@post.tele.dk 
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