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Grundejerforeningen Volden 

Benløse d. 01-04-2009 

 
 
Referat fra ordinær Generalforsamling 2009 
 

Generalforsamlingen blev afhold 31. marts Klokken 19:00 i 
Ringstedhallernes gamle cafeteria. 36 medlemmer var fremmødt. 

 
1) Valg af dirigent. 

Bo Nielsen blev valgt som dirigent. 
 

2) Formandens beretning. 
Formandens beretning blev fremlagt, uden bemærkninger eller 
spørgsmål. (Beretningen kan læses på hjemmesiden).  

 
3) Fremlæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning. Samt godkendelse af 

årsregnskab. 
Årsregnskabet blev fremlagt, og godkendt, uden bemærkninger eller 
spørgsmål. 

 
4) Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om 

fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen indstiller budget med kontingentstigning 
på 200,- årligt. 

Budgettet blev vedtaget uden kommentarer eller spørgsmål. 
 

5) Valg af formand. Jan Fredholm ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars 

Tegl Rasmussen (nr. 76b) 
Lars Tegl Rasmussen blev valgt som ny formand. 

 
6) a) Valg af bestyrelsesmedlem. Jørgen Sørensen er på valg. Jørgen modtager 

genvalg. 

b) Per Bligaard ønsker at træde ud af bestyrelsen før tid. Bestyrelsen foreslår Jan 
Fredholm (nr. 38) 

c) Under forbehold for at Lars Tegl Rasmussen vælges som formand, skal vælges 
et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Lars. Bestyrelsen foreslår Malene Farre. 
Jørgen Sørensen, Malene Farre og Jan Fredholm blev valgt som 

bestyrelsesmedlemmer. 
Bestyrelsen konstituerede sig som: 

Næstformand: Malene Farre 
Sekretær: Jan Fredholm 
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Sørensen 

 

 



   

   

7) Valg af 2 suppleanter. 
Kurt Themsen ønsker ikke genvalg. 

Per Bligaard og Kjeld Mellerup blev valgt som suppleanter 
 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Hans Ole Kofoed blev valgt som revisor 
Britt Cervin blev valgt som revisorsuppleant 

 
9) Indkomne forslag 

Der var fremlagt forslag om at bede kommunen om at opsætte 

lysregulering i krydset Fluebæksvej/Holbækvej. 
Da krydset ikke ligger i grundejerforeningens område, kan forslaget ikke 

behandles som et anliggende for bestyrelsen. Men der var bred enighed 
om at det er en rigtig god idé, og bestyrelsen lovede at kontakte 

kommunen for en lysregulering eller en rundkørsel i krydset. Eventuelt 
tages kontakt til de øvrige foreninger i nærheden for en fælles 
henvendelse. 

 
Eventuelt 

Der var debatter om: 
- Vejbrønd ved nr. 8b, hvor fliserne om kring brønden synker. 
- Problemer med kloak, ved nr. 90 

- Opsætning af nye skilte, til at signalere at hundeefterladenskaber er særdeles 
uønskede. 

- Mulig henvendelse til kommunen/Vejdirektoratet om beplantning af støjvolde 
ved motorveje ved Ringsted. 
- Skraldespand på legepladsen 

- Ros til Ringsted anlægsgartnerfirma for snerydning. 
 

www.gfvolden.dk 


