
 

 

Referat for ordinær generalforsamling 21.03.2023 

Deltagerantal: 42  

Referent: Anne-Grethe 

 Emne Kommentar/beslutning 

1) Valg af dirigent og 
stemmetæller 

Peter valgt til dirigent 
Generalforsamlingen er lovligt varslet 

2) Formandens beretning Jan bød velkommen og velkommen til nye beboere på vejen.Der er 
solgt flere boliger på vejen i den senere tid, henvises til 
hjemmesiden ”Grundejerforeningen Volden” med vedtægter,  
retnings linjer m.m.. beretningen kan ses på hjemmesiden og vil 
blive omdelt 
Spørgsmål fra nr. 24 Helle: hvem bestemmer over volden? 
Keld 18D: Borger af ejendom som bor op ad volden ejer op til 
midten af denne. 
 Jan: Talt med Ringsted kommune der har givet anledning til 
spørgsmål ang. fældning af træer på volden ved Oscar biludlejning, 
er fældet pga. råd, der skal genplantes buske m.m. da volden ellers 
kan skride sammen. 
Spørgsmål fra nr. 10 A Lykke: Hvorfor bliver der ikke ryddet sne på 
stien ved Ida nr. 58B 
Svar Jan: ved manglende saltning, snerydning eller andet kontakt 
bestyrelsen, så henvender de sig til HedeDanmark. 
Spørgsmål fra nr. 18D Keld: sendt mail ang. rotter til formand Jan. 
Svar Jan: Ang. rotter skal den enkelte husejer selv henvende sig til 
kommunen ang. dette, man har pligt til at gøre det. 
  

3) Fremlæggelse af årsregnskab, 
evt. revisionsberetning samt 
godkendelse af årsregnskabet 

Hanne berettede om regnskab for 2022 
Ingen kommentar til regnskab, ingen spørgsmål til regnskab.  
Årsregnskab godkendt. 

4) Fremlæggelse af drifts- og 
likviditetsbudget til 
godkendelse, og fastsættelse af 
kontingent for 2023 

Budget fremlagt af Hanne 
Ingen kommentar 
Budget godkendt 

5) Valg af to 
bestyrelsesmedlemmer, Hanne 
Rasmussen og Peter Toftegaard 
Begge modtager genvalg 

Hanne Rasmussen og Peter Toftegaard genvalgt 

   Valg af 2 suppleanter .På valg er 
Birthe Andersen og Poul Erik 
Larsen, Begge modtager 
genvalg. 

Birthe Andersen og Poul Erik Larsen genvalgt 

7) Valg af revisor. På valg er Sonja 
Fredholm, Sonja modtager 
genvalg. 
 

Sonja Fredholm genvalgt 

8) Indkomne forslag. Ingen forslag indkommet 

9) Eventuelt.  ”Reminder” nr. 64A Helle: Der skal spørges om der er nogen som er 
interesseret i at stille op til bestyrelsen. 
Spørgsmål nr. 16A Lene: vil meget gerne der kommer et sæde/stol 
op i den ene gynge på legepladsen i stedet for dækket. 
Svar???: Tænker det foreslås på bestyrelsesmøde 

 



 

 

Peter takkede for god ro og orden. 

Efter Generalforsamlingen: 

Jan fremviste forslaget med tilbud fra HedeDanmark om udlægning for en del af Trekanten til biodiversitet, arbejdet 

vil gå i gang snarest herefter. 

 

 


