
Grundejerforeningen ”Grønnedal” 

Referat af generalforsamling d.04.06.05 

 
11 grundejere var fremmødt. 

 
1. Valg af dirigent 

Evald Bilberg blev enstemmigt valgt som dirigent. 
 

2. Formandens beretning  
- Formanden takkede fra bestyrelsens side det flotte arbejde med jubilæums-

festen.  
- Vejdag er som bekendt nedsat til 1 gang pr. år og fraværskontingent er 

samtidig hævet til 100 kr. pr. gang. Flere grundejere er gode til selv at 
reparere vejen i foråret, hvis der er brug for dette. 

- Stien i slugten er nu lavet i stand, så den er nemmere fremkommelig. Dette 
skete Pinselørdag i år. Man kan nu kører med plæneklipper/havetraktor og slå 
græsset. 

- Amtets folk vil komme i august/september for at lave aftale om fældning og 
rydning i slugten, så hvis nogle ønsker hjælp til fældning af træer, kan 
henvendelse ske til formanden. 

- Kommunen har forespurgt bestyrelsen, om man kunne acceptere en 
dispensation til helårsbeboelse i nr. 14 ved et ejerskifte. Bestyrelsen har 
svaret at, man ikke synes, der var nogen grund til at dispensere enkelte 
grundejere fra loven. 

- Renovationen fortsætter som hidtil. 
- Formanden opfordrede endnu engang til, at naboer taler sammen indbyrdes 

omkring nedskæring af træer og buske, og at grundejere selv får klippet træer 
og buske a.h.t. naboer, da man ikke fra grundejerforeningen kan gøre noget. 

 
3. Aflæggelse af godkendt og revideret regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 

4. Rettidig indkomne forslag 

Der var ikke indkommet noget forslag. 
 

5. Fremlæggelse af budget for 2005 

Budget blev gennemgået og godkendt 
 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

         Til bestyrelsen genvalgtes: 
Mogens Puggaard 
Jens Olsen 

 
7. Valg af suppleant til bestyrelse: 

Som suppleant valgtes 
Eiler Andersen 

 
8. Valg af revisor: 

Som revisor genvalgtes 
Evald Bilberg 

 
9. Valg af revisorsuppleant: 

Som revisorsuppleant valgtes 
Hanne Gammerath 



 

 

 
10. Eventuelt   

En grundejer forespurgte om grunden til, at dagrenovationen ikke tømmes i en 2 
ugers periode (22 og 23), på et tidspunkt, hvor der kunne forekomme længere-
varende beboelse i sommerhusene. 
Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen for en forklaring på dette. 
Der blev gjort opmærksom på, at det kneb med at få grus på den sidste del af 
vejen når man havde vejdag. 
Dette vil blive arrangeret ved først kommende vejdag. 
Samtidig vil midterrabatten blive jævnet/fjernet, da denne visse steder er ved at 
være for høj. 
Asger har overtaget slåning af græskanten langs store Muslingevej. 

 
 

 
Næste vejdag: 24. september 2005 kl. 9.00 

 
Husk tilmelding en uge før til bestyrelsen a.h.t. mad. 

          

Evald Bilberg takkede for god ro og orden.  
 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Formand:    Asger Clemmensen, Muslingevej 38  
Kasserer:    Karen Pedersen, Muslingevej 60 
Bestyrelsesmedlemmer: Leo Christensen, Muslingevej 56 

Jens Olsen, Muslingevej 12 

Mogens Puggaard, Muslingevej 10 
 

Suppleanter:   Bjarne Nielsen, Muslingevej 64 

Eiler Andersen, Muslingevej 24 
 

 
 
Vedlagt: 
Girokort til betaling af kontingent og fravær ved vejdag.                                                             


