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Referat af Generalforsamling 29.10.2013. 

Grundejerforeningen Kollekolleparken afholdt generalforsamling tirsdag d. 29.10.2012 i Satellitten, Bymid-

ten. 

1. Valg af dirigent. 

Formanden, Henning Rostung bød velkommen. Bestyrelsen foreslog formanden som dirigent. Det blev ved-

taget med akklamation. 

Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at denne var lovligt indkaldt og beslutnings-

dygtig i overensstemmelse med vedtægterne. 

Dirigenten gav ordet til formanden. 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

Beretningen forelå som en elektronisk præsentation, der blev vist på generalforsamlingen: 

http://www.kollekolleparken.dk/Kollekollenyt/Generalforsamling 29 okt 2013 præsentation af bestyrelsens 

beretning 

Formanden præsenterede indledningsvis de prioriterede opgaver, som var fastlagt af bestyrelsen efter ge-

neralforsamlingen sidste år. Punkterne ville blive gennemgået af de enkelte ansvarlige for opgaverne, jf. 

bestyrelsens arbejdsdeling. 

Herefter gennemgik de ansvarlige bestyrelsesmedlemmer de punkter, der havde været arbejdet med på de 

enkelte områder i foreningsåret 2012-13. 

Formanden rundede beretningen af med at konstatere, at der havde været arbejdet med og nået det plan-

lagte på alle de prioriterede områder. Endelig gennemgik han kort forskellige forhold vedrørende Forenin-

gens drift. 

Under og efter beretningen fremkom følgende indlæg og kommentarer: 

Der fremkom en kommentar om, at der er plads til opsætning af en baby gynge i gyngestativet på den 

store legeplads. Stuart Henney bekræftede, at det ville den nye bestyrelse se på. 

Ifølge et medlem skulle et barn være kommet til skade på den nye legeplads, og medlemmet spurgte, 

om Grundejerforeningen kunne gøres ansvarlig eller havde en forsikring, som dækkede. Bestyrelsen 

svarede, at Foreningen har ansvar for, at forholdene er forsvarlige (jf. den foretagne renovering af den 

store legeplads og Kommunens godkendelse heraf), men at det er på forældrenes ansvar, at børn leger 

på områdets legepladser og grønne områder.   

En beboer spurgte, om det har hjulpet på støjniveauet med opsætningen af støjmuren ved Birkedalshu-

sene. Thomas Steen sagde på vegne af Henrik Riedel, at det ville bestyrelsen forhøre sig om. 

http://www.kollekolleparken.dk/Kollekollenyt/Generalforsamling%2029%20okt%202013%20præsentation%20af%20bestyrelsens%20beretning
http://www.kollekolleparken.dk/Kollekollenyt/Generalforsamling%2029%20okt%202013%20præsentation%20af%20bestyrelsens%20beretning
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En beboer fra Skolekrogen, boende på nordsiden af Kollekollevej, oplyste, at den udførte støjdæmpning 

i hvert fald virker på den side af vejen. 

Dirigenten afsluttede med at konstatere, at beretningen var taget til efterretning.  

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

Gitte Nielsen (kasserer) fremlagde kort det reviderede regnskab. Generalforsamlingen havde ingen be-

mærkninger til regnskabet, så dirigenten konstaterede, det var godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 

Under et tidligere punkt havde kassereren gennemgået budgettet, som indebar det foreslåede kontingent 

på 550 kr. for det kommende år. Det blev vedtaget med alle stemmer. 

 

6. Fastlæggelse af ramme for godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes omkostninger. 

Forslaget om en godtgørelse på op til 800 kr. pr. bestyrelsesmedlem vedtoges med alle stemmer. 

 

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsens forslag om seks medlemmer i stedet for de hidtidige syv vedtoges med alle stemmer. 

 

8. Valg af bestyrelse. 

Som foreslået af bestyrelsen, jf. indkaldelsen, blev Gitte Nielsen (Sk 117) genvalgt og Vibeke Forchhammer 

(Sk 81) valgt til bestyrelsen med akklamation. 

 

9. Valg af to suppleanter 

Carsten Parelius (Tk 61) og Henrik Bak (Sk 101) blev foreslået genvalgt som suppleanter. De blev begge gen-

valgt med akklamation. 
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10. Valg af formand. 

Som formand foreslog bestyrelsen valg af Stuart Henney, hvilket blev vedtaget med akklamation. 

 

11. Valg af revisorer. 

De hidtidige revisorer Leif Mårtensson (Tk 54) og Flemming Kühn Pedersen (Tk 67) blev begge genvalgt med 

akklamation. 

 

12. Eventuelt. 

Stuart Henney takkede for valget som formand og takkede den afgående formand Henning Rostung for et 

godt samarbejde og for den effektive ledelse af bestyrelsen. 

Leif Mårtensson (Tk 54) spurgte, om der kunne gøres noget ved de omsiggribende problemer med hegn og 

hække. 

John Bilberg (Tk 52) istemte med at påpege, at der er adskillige, som har placeret hække på den forkerte 

side af skellet, så de breder sig ud over stier, veje og fortove. 

En beboer spurgte, hvad der kan gøres ved de to arealer, der er beliggende på hjørnerne af henholdsvis 

Kollekollevej/Skovlinien og Gartnerkrogen.  

Karl Johan Simonsen (LlV 96) bemærkede, at disse arealer er overdraget til kommunen, således at deres 

vedligeholdelse påhviler kommunen, som man kan henvende sig til, hvis de generer. 

Ove Bjerregaard (Sk 64) ville gerne have bestyrelsens opbakning til at få kommunen til at overholde lokal-
planen for Skovhuskrogen. Stuart Henney udtrykte, at bestyrelsen vil se på sagen igen og se, om der var 
basis for, at foreningen gør mere. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 

 

Referent: Dirigent: Formand: 

 

Jan Olsen Henning Rostung Stuart Henney 

 


