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Grundejerforeningen Volden 

 

Grundejerforeningen Volden 
Referat Generalforsamling 2014 

 
Referent Jan Fredholm 

Fremmødte: 36, der repræsenterer 25 stemmeberettigede husstande  
 

1. Valg af dirigent. 

Hans Ole Kofoed blev valgt som dirigent. Hans Ole konstaterer at generalforsamlingen er 

lovligt varslet 

 

2. Formandens beretning. 

Næstformand Lene Hansen fremlægger formandens beretning, da Lars Tegl Rasmussen 

ikke er til stede. Link til formandens beretning 

 

- Ingen kommentarer fra generalforsamlingen. 
 

Formandens beretning vedtages enstemmigt. 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af 

årsregnskabet. 

Keld Mellerup fremlægger årsregnskabet. 

 

Spørgsmål fra generalforsamlingen: 

- Spørgsmål stillet pr. brev, da spørgeren ikke er til stede: Hvad er posten 

”vedligeholdelse – diverse” kr. 12.213- brugt til? 

Svar: Den er brugt til reparation af opkørsel til P-pladsen, og beskæring af buske. Dette 

er jævnfør en beslutning taget af generalforsamling 2014, hvor aktiviteterne også blev 

tilføjet budget 2014.  

 

Regnskabet godkendes enstemmigt 

 

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

fastsættelse af kontingent for 2015 og overslagsårene. 

Keld Mellerup fremlægger budget 2015 

Kommentarer fra generalforsamlingen: 

- Om bomme: Kr. 100.000 til bomme lyder af mange penge. Hvorfor skal vi overhovedet 

have bomme ved stierne, der er jo ikke børn herude mere? Lang snak frem og tilbage 

 

../www/Arkiv/Generalforsamlinger/Beretning-2015.pdf


om bomme, eller ikke bomme, og i givet fald, hvor mange. 

Konklusion 1: Der er enighed om at der skal være bomme generelt. Dette er først og 

fremmest af hensyn til trafiksikkerheden – børn såvel som voksne. 

Konklusion 2: Bestyrelsen arbejder videre med forskellige tilbud og løsninger for 

bomme. Beløbet forbliver på budgettet, men der skal sigtes mod billigere løsninger, 

hvis det er muligt. 

- Om Vedligehold af grønne områder: 

Spørgsmål: Det ser ud til at være sat lavt. 

Svar: Vi har en fast post, og så ser vi, hvor langt vi kan komme inden for rammen. Dette 

vil vi gøre hvert år. 

- Spørgsmål: Er udgifter til container steget? 

Svar: Ikke ret meget 

 

Budgettet besluttes enstemmigt. 

 

5. Valg af formand. Lars Tegl Rasmussen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jan 

Fredholm 

Jan Fredholm vælges enstemmigt 

 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er 

Lene Hansen (næstformand). Lene modtager genvalg. 

Lene genvælges 

 

Keld Mellerup (kasserer). Keld ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Bent Skovgaard Nielsen 

Bent Skovgaard Nielsen vælges enstemmigt 

 

Jan Fredholm (sekretær), hvis han bliver valgt dom formand. Bestyrelsen foreslår Helle Johansen 

Helle Johansen vælges enstemmigt 

 

7. Valg af 2 suppleanter. På valg er: 

Dorthe Thomsen. Dorthe modtager genvalg. 

Dorthe Thomsen vælges enstemmigt 

 

Bent Skovgaard Nielsen. Hvis Bent vælges som kasserer foreslår bestyrelsen John Nielsen. 

John Nielsen vælges enstemmigt 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er: 

Helle Johansen. Hvis Helle vælges som sekretær, foreslår bestyrelsen Sonja Fredholm som revisor 

Sonja Fredholm vælges enstemmigt 

 

Valg af revisorsupleant. Generalforsamlingen foreslår Hanne Riis Rasmussen 

Hanne Riis Rasmussen vælges enstemmigt 



 

 

 

9. Indkomne forslag. 

- Forslag om at bygge en ny sandkasse på legepladsen. 

Forslaget vedtages enstemmigt, og der er afsat kr. 10.000,- til en ny sandkasse. 

 

Forslag om at ændre mødetidspunktet for Krolftræning. John udnævnes til Krolfminister, 

og har herefter ansvaret for at koordinere træningstiderne. 

 

Andelsforeningen beder om at vi ikke afholder generalforsamling den anden tirsdag i 

marts, da de altid holder generalforsamling denne dag. 

Dette tages til efterretning, og vi vil fremover undgå den anden tirsdag i marts. 

 

10. Eventuelt. 

Intet at bemærke 

 

 

 

 

 

 


