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Referat 

GENERALFORSAMLING 2017 
Onsdag den 29. marts 2017 

 
Generalforsamlingen åbnede med formandens velkomst til de fremmødte 13 parceller. Allan Harsbo blev valgt til dirigent og efter 
en konstatering af, at procedurerne for indkaldelse og afholdelse var fulgt, gik man over til agendaen, hvor formandens beretning 
var første punkt. 

 

Formandens beretning 
 

Den planlagte vejfest i 2016 måtte desværre aflyses pga. manglende tilslutning. Hvis festudvalget vil, forsøger vi at stille op i år. Der er 
opsat et hegn på nabogrunden ved vendepladsen på Jydeskær, og ifølge formanden er det positivt modtaget. Foreningen har indkøbt 
et stillads, som kan anvendes til facadearbejde. Formanden stiller gerne op med gode råd til opstilling etc. Sidste år enedes vi om at 
bestille slamsugerservice til vore vejbrønde – det blev udført, men der har ikke været nogen slamsuger i år. Formanden rykker.  
 
Der har været naboproblemer – specielt med et tilstoppet kloakafløb på Jernkåsvej. Ejeren var bortrejst – så problemerne måtte 
klares med hjælp fra kommunen og advokat. Generelt kan bestyrelsen ikke involvere sig i nabostridigheder, men hjælper gerne med 
råd og vejledning.  
 
Bane Danmarks planlagte vigespor ud for os til brug for Femern forbindelsen ligger stille. Der er ikke sket noget og vi afventer 
resultatet hvis der overhovedet sker noget.  
 
Der er et ønske om at kunne etablere en venteliste på køb af ledige garager. Det kan vi ikke styre, men beboerne er velkomne til at 
henvende sig til bestyrelsen, som så vil informere evt. sælgere om interesserede købere.  
 
Formanden introducerede ønsket om at afholde en arbejdsdag til oprydning på vore fælles arealer. Der udsendes information om 
dette.  
 

Regnskabet 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. En kopi af det godkendte regnskab findes vedlagt dette referat og er tilgængeligt på 
vor hjemmeside, www.gfbornholm.dk.  
 

Valg til bestyrelsen 
Formand: Lars Hemmingsen (genvalg) 
Kasserer: Finn Kjeldsen (genvalg) 
Sekretær: Allan Harsbo (genvalg) 
Bestyrelsessuppleant: Steen Schmidt-Sørensen (genvalg)  
Revisor: Susan Lund (genvalg) 
Revisorsuppleant: Jeanette Laursen (genvalg) 

 

Fastsættelse af kontingent 
Dette blev fastsat uændret til kr. 600/per år per parcel. 
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Eventuelt: 
 
En grundejer i foreningen har problemer med at få en hæk til at vokse op. Ønsker at opsætte et hegn omkring grunden. Er det OK? 
Bestyrelsen beder om at få tilsendt planer for hegnet, så vi kan etablere en minimumsstandard for hegn i foreningen. Lokalplanen 
indeholder visse regler for huse og beplantning. En kopi af lokalplanen vedlægges – den kan også hentes på vor hjemmeside.  
 
Nabohjælp – der er krav om, at minimum 75% af foreningen medlemmer skal være medlem af Nabohjælp, for at vi kan få skilte ved 
indgangsvejen, med en advarsel om at her er der nabohjælp. Vi har for nylig haft et indbrudsforsøg på Jernkåsvej, så det er vigtigt at 
flere af foreningen medlemmer tilslutter sig. Man kan melde sig til nabohjælp på https://din.xn--nabohjlp-o0a.dk/login her kan alle 
skabe en profil og blive medlem.  
 
Jeanette – formand for vejfestudvalget nævnte at vejfesten i år forsøges afholdt i en have i grundejerforeningen telt. Dato meddeles 
senere.  
 
Finn meddelte at han har en kontakt på en god havemand, ligeledes info om en god VVS mand – disse lægges på vor hjemmeside. 
Hvis der er andre, der har kontakter til gode håndværkere – så kan de også lægges på hjemmesiden. Kontakt sekretæren.  
 
Det vil være en god ide om vi alle sammen laver en fælles aftale med en slamsuger om rensning af fedtbrønde. Bestyrelsen påtager 
sig at få en god pris.  
 
Vor rotteplage et stadig til stede, der blev udvekslet gode rottefængertricks over bordet. Det anbefaledes at anvende klapfælder hvis 
man selv vil gøre sig udi rottefængerembedet. Alle rottekontakter skal meldes til kommunen på 
http://taarnby.rotteweb.dk/NewCase.aspx  
 
Til slut viste formand Lars billeder fra en vandring på ikke så velholdte naboveje. Budskabet var, at vi skal forsøge at holde vor 
forening i en pæn og ordentlig stand.  

  

 
 
 
 
 
 
Refereret 
Allan Harsbo 
30. marts 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariatet 
Adresse: Jernkåsvej 18 – 2770 Kastrup 

Telefon: +45 40 46 66 75 
e-mail: allan@gfbornholm.dk 
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