
Grundejerforeningen ”Grønnedal” 
Referat af generalforsamling d. 02.06.07 

 
15 grundejere var fremmødt. 
 
Ad. 1. Valg af dirigent 

P.E. Tromborg blev enstemmigt valgt som dirigent. 

 
Ad. 2. Formandens beretning  

- Fældning og rydning af slugten blev klaret af amtet indtil 2007. Herefter ryddes der af 
kommunen, dette sker fremover kun mod betaling. Hvis kommunen skal forestå dette, kan 
pris oplyses, før der ryddes. Kommunen kan først kontaktes efter uge 34 for besigtigelse 
af slugten. Det arbejde amtet ikke nåede før 2007, vil ikke blive udført af kommunen uden 
betaling. 

- 2 nye galger med nye skilte af husnumre langs Muslingevej er opsat og betalt af 
grundejerforening (pris fremgår af regnskab). 

- Tømning af septiktanke er overgået til kommunen. Der har været forskel på priser vedr. 
tømninger. Nogle har betalt dobbelt, andre har fået penge tilbage. 

- Til vedligeholdelse af vejene, Muslingevej med stikveje, betaler grundejerforeningen 
gruset, og Johan Frandsen er behjælpelig med maskiner. 

 
Ad. 3. Aflæggelse af revideret og underskrevet regnskab for 2006 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 
Ad. 4. Rettidig indkomne forslag 

Der var indkommet 4 forslag til drøftelse og afstemning. 
1. Skiltet med husnumrene 28 – 64 ønskes ændret til 28 – 62, da flere ofte kører forkert til nr. 64 

Det blev vedtaget ændret og betalt af grundejerforeningen (pris 400 – 500 kr.). Hvis beboer 
i nr. 64 ønsker skilt til dette nummer, betales dette af grundejeren selv. 

2. Der foreslås en årlig weekend med flismaskine lejet af grundejerforening.  
a. Der blev i stedet foreslået, at dette foregik på privatbasis for de grundejere, som ville 

have behov for dette. 
b. Der blev foreslået at oprette et flisudvalg. 

Der var ikke stemning eller flertal for, at der skulle foretages noget i denne retning. 
Grundejerne sørger selv for evt. leje af flismaskine. 

3. Forslag om oprydning langs stien - det ser ikke pænt ud, da meget afklippet og fældede træer 
bare ligger smidt tilfældigt, evt. kan tingene flises eller afbrændes. 
Der vil fremover, på vejdagene, blive sørget for pænere oprydning og fundet pladser til 
fældede træer, der evt. kan afbrændes, eller som placeres mere miljøvenligt rigtigt. 
Det er altid tilladt grundejere at gå langs stien og rydde op og klippe træerne pæne, så man 
kan færdes på stien uden problemer. 

4. Der foreslås, at kontingent til brolaug indbetales sammen med kontingent til 
grundejerforening. 
Der skal så kun sendes et girokort ud, hvilket giver portobesparelse. Kommunen har 
overtaget broen. 
Da det ikke er tvang at være med i brolaug, skal der vedtægtsændringer til, for at dette kan 
foregå gennem grundejerforeningen. 
Indbetaling til brolaug blev herefter forkastet. 

 

Ad. 5. Fremlæggelse af budget for 2007 
Budget blev gennemgået og godkendt 

 
Ad. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

Til bestyrelsen genvalgtes: 
Mogens Puggaard 
Jens Olsen 



 

Ad. 7. Valg af suppleant til bestyrelse: 
Som suppleant genvalgtes 

Eiler Andersen 
 

Ad. 8. Valg af revisor: 
Som revisor genvalgtes 

Evald Bilberg 
 

Ad. 9. Valg af revisorsuppleant: 
Som revisorsuppleant genvalgtes 

Hanne Gammerath 
 

Ad. 10. Eventuelt   

− Bestyrelsen søger/spørger kommunen, om det er nødvendigt med tømning af septiktanke, og 
såfremt dette er nødvendigt, skal der være en ensartet betaling og på tidspunkter af året, hvor 
det kan lade sig gøre at kører med de store vogne, uden at ødelægge områdets veje og 
grunde. Det er ikke grundejernes problem, at vognmandsfirmaet ikke har haft tid til tømning 
på tider, hvor veje var mere farbare.  
Før kommunen begyndte på tømning, har der ikke været problemer med septiktanke. 
Pladser til grenaffald fra træer og oprydning på stien aftales dagen før vejdag af nogle 
udvalgte personer. 

 
 

Næste vejdag: 29. september 2007 kl. 9.00 (Vejdag altid sidste lørdag i september) 
 

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

P.E. Tromborg afsluttede hermed generalforsamlingen. 
 

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 K. Hansen, Muslingevej 64 

Eiler Andersen, Muslingevej 24 
 
 
 
Vedlagt: 
Girokort til betaling af kontingent og evt. fravær ved vejdag. 

Medlemsliste. 


