
Referat generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 

Ringstedhallens selskabslokaler. 
Referent: Jan Fredholm 

Deltagerantal: 32 
  

Nr. Emne Beslutning 

1. 
Valg af dirigent. Bo Nielsen blev valgt til dirigent. 

Konstaterer at generalforsamlingen 

er lovligt indkaldt. 

2. 

Formandens beretning. Lars fremlagde sin beretning. 
50a: Bomme, er det nogen som er 

låst? Formanden: Ja, og snerydning 
har nøgle. 

8b: Har efterfølgende konstateret 

problemer med snerydning. 
Snerydning har været lag i 

uhensigtsmæssig bunke. Skubber 
sneen rundt i bunker, også ved de 

lukkede områder. Formand: det har 
også været andre steder. Når vi har 

fået henvendelse om det, har vi fået 
ham til at flytte det. 

8b: belægning, der er sunket, bliver 
værre. Formand: vi har 

gennemgang af områderne i foråret. 
 

Beretningen godkendt af 
generalforsamlingen. 

3. 

Fremlæggelse af årsregnskab 
og evt. revisionsberetning samt 

godkendelse af årsregnskabet. 

Keld fremlagde regnskabet. 
Ingen spørgsmål. 

 
Regnskabet godkendt af 

generalforsamlingen 

4. 

Fremlæggelse af drifts- og 
likviditetsbudget til 

godkendelse, og beslutning om 

fastsættelse af kontingent for 
2011. Denne vinter har været 

lige så omkostningstung som 
sidste år. Derfor indstiller 

bestyrelsen kontingent 2011 
som i 2010. 2x800,- kr. 

Budget 2011 blev fremlagt af Keld. 
Spørgsmål: Forventer I at 

kontingentstigningen bliver 

permanent? Formanden: Ja 
 

Budgettet blev godkendt af 
generalforsamlingen. 



5. 

Valg af 2 

bestyrelsesmedlemmer. På 
valg er: Lars Tegl Rasmussen, 

som modtager genvalg. Malene 
Farre, som modtager genvalg. 

Begge blev genvalgt 

6. 

Valg af 2 suppleanter. På valg 

er: Jørgen Faurschou, som 
modtager genvalg. Lene 

Hansen, som modtager 

genvalg. 

Begge blev genvalgt 

7. 

Valg af revisor og 
revisorsuppleant. Hans Ole 

Kofoed og Britt Cervin 
modtager begge genvalg. 

Begge blev genvalgt 

8. 

Indkomne forslag. Forslag om anskaffelse af 
hjertestarter 

Helle Johansen fremlægger 
forslaget. At foreningen anskaffer en 

hjertestarter, og hænger den i 
carporten hos Fluebæksvej 38. 

Fornemmer at bestyrelsen ikke kan 
gøre det i henhold til foreningens 

vedtægter om anvendelse af 
kontingentet. Men i stedet opfordrer 

til at bestyrelsen på vegne af 
grundejerforeningen søger TRYG 

fonden om midler til anskaffelsen. 
Formanden: Underbygger 

forholdene omkring anvendelse af 

foreningens midler. Det er et godt 
forslag, men kan ikke ske uden 

vedtægtsændringer. 
Bestyrelsen vil gerne påtage sig, at 

søge finansiering af fonde, som 
TRYG fonden. 

Der er generel bakning. 
8c: Påpeger som pensioneret 

sygeplejerske, at det kræver at dem, 
som har været på kursus, er til 

stede, og holder kompetencen ved 
lige. 

28b: Godt klar over de praktiske 
problemer, men håber på kreativ 



hjælp til at finde en god løsning. 

24a: Alternativ finansiering kan 
være at beboerne samler sammen 

38: Førstehjælp er vigtig, så måske 
vi kan registrere, hvem som har 

nødvendig viden.  

Forslaget trækkes tilbage, men 
lever videre jvnf. bestyrelsens  

9. 

Eventuelt. ?: Øresnudebiller ser ud til at brede 
sig. Er der nogen som har erfaring 

med dette? 
Jan: Vi har lagt links til diverse 

hjemmesider, der beskriver 
problemet. Vi har ikke hørt om 

nogen, der har konkrete erfaringer. 
 

8b: Hvor mange steder har I tænk 
at sætte bomme op? Formanden: 

Vi vil udskifte dem vi har, så langt vi 

kommer inden for budgettet. 
 

8c: En stor hund har generet 
beboerne. Der har flere gange 

tidligere været problemer med den 
pågældende hund, som kommer som 

gæst. Kraftig opfordring, til at store 
hunde holdes i snor. 

18c: Små hunde kan også være 
farlige, og skal også holdes i snor 

8b: Kan der sættes skilte op om 
hundeefterladenskaber, hunde i snor 

etc.? 
Generel diskussion om hunde i 

området. 

 
8b: Skal der ske noget bestemt med 

trekantsområdet, som ser ud til, 
formelt at være overdraget til 

grundejerforeningen? Formanden: 
Bestyrelsen ønsker at blive spurgt, 

inden området benyttes. Ellers ingen 
planer. 

 


