
REFERAT AF GENERALFORSAMLING I 

GRUNDEJERFORENINGEN ANDERUPLUNDEN. 

 

Tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00 

Referent: Sabine Griepke 

 

Der var til generalforsamlingen fremmødt 9 medlemmer, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer 

– samt revisor. 

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Michael Grundsøe, som blev valgt. Michael 

gennemgår betingelserne for indkaldelsen til generalforsamlingen, der er rettidig 

indkaldt, og dermed godkendes dette. 

2. Næstformanden Morten Overgaard giver beretning om det forløbne år. Se vedlagte 

beretning. Beretningen blev godkendt uden indsigelser. 

3. Revisor Michael Grundsøe gennemgik regnskabet for 2016 samt budget for 2017. 

Regnskabet blev godkendt uden indsigelser. 

4. Der var i år ingen forslag fra bestyrelsen. 

5. Forslag fra medlemmerne:  

Følgende forslag blev diskuteret. 

a) Skt. Hans bål i gaden/på det grønne område. Bestyrelsen har undersøgt dette, og 

ifølge Beredskabsstyrelsen er det ulovligt pga. brandfare. Vores fællesarealer ligger for 

tæt på bebyggelse, samt stråtækte huse i nærområdet. 

b) Bankospil til jul evt. med sponsorgaver fra lokale forretninger. Samtidig blev der 

foreslået en form for fællesspisning/fællesarrangement foruden vores årlige 

sommerfest.  Der var enighed om, at det var en god ide, og bestyrelsen vil bakke op om 

eventuelle tiltag, men det kræver at flere beboere vil bakke op om det og hjælpe til. Et 

par beboere vil arbejde videre med den ide.  

c) Mødepligt til generalforsamlingen, og evt en økonomisk gevinst for dem der møder op. 

Dette forslag er ikke muligt, da man ifølge reglerne ikke kan have mødepligt til en 

generalforsamling. Der blev talt om en  mere attraktiv aften med fx aftensmad på en kro 

etc. Bestyrelsen opfordrer dog til, at beboerne bakker op om at møde op til de årlige 

generalforsamlinger. Vi burde alle have en interesse i at have indflydelse på, hvad vores 

fælles penge bruges til, hvordan vores fælles arealer ser ud og hvilke tiltag der bliver 

vedtaget i vores forening. 



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a) Bestyrelsen står i øjeblikket uden formand, bestyrelsen foreslår Henrik Skælbæk som 

ny formand. Der kommer ikke andre forslag fra salen og Henrik vælges til ny formand. 

 b) Jørgen Raun Rasmussen og Jette Kongsdal Rasmussen er på valg. Jørgen modtager 

genvalg og bliver genvalgt. Jette modtager ikke genvalg. 

De to suppleanter Sabine Griepke og Birthe Kruse vælges begge ind som 

bestyrelsesmedlemmer. 

c) der skal vælges to nye suppleanter. Bestyrelsen foreslår Casper Bentsen og Diana 

Sørensen. Der kommer ikke forslag om andre fra salen. Casper vælges for 2 år, Diana 

vælges for 1 år. 

Den nye bestyrelse er dermed som følger: 

Formand Henrik Skælbæk (nr 109) 

Næstformand Morten Overgaard (nr 98) 

Bestyrelsesmedlem og kasserer Jørgen Raun Rasmussen (nr 51) 

Bestyrelsesmedlem Sabine Griepke (nr 94) 

Bestyrelsesmedlem Birthe Kruse (nr 26) 

Suppleant Casper Bentsen (nr 92) 

Suppleant Diana Sørensen (nr 53) 

 

7. Michael Grundsøe modtager genvalg og vælges til revisor. 

 

8. Under eventuelt bliver der talt om nogle bankelyde fra vandværket der er generende. 

Det er især en beboer der har have ud mod Slettensvej der kan høre det og pågældende 

beboer tager selv kontakt til vandværket. 

Gadefesten vil igen i år blive afholdt i 3. weekend af august. Sæt gerne allerede nu 

kryds i kalenderen. 

En beboer nævner at der bliver kørt med for høj fart i den nye afdeling, og efterspørger 

om der evt. kan blive etableret et bump, som i den gamle afdeling.  


