
Referat af  
Generalforsamling 
 
i ”Grundejerforeningen Egeskoven” den 18. april 2013 kl. 19.00 på Hald Ege Fri - og Efterskole 
 
Igen i år lagde Hald Ege Fri - og Efterskole lokaler til generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
Morten Sørensen blev valgt som dirigent og Claus Mølgaard referent 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt varsler, herudover måtte Morten beklage, at 
der var indsneget sig en trykfejl i afsnittet om vedtægtsændringen under punkt 4 stk. 2, hvor der 
skulle stå §9 stk. 3 og ikke §8 stk. 3 som beskrevet. 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
Arne fremlagde beretningen. 
Han orienterede, om bestyrelsen forsøg på at få Videbechs Alle´ optaget som offentlig vej. 
Der blev detaljeret redegjort for kommunikationen mellem Teknisk forvaltning, Udvalget for Teknik 
og Miljø og Vejdirektoratet. 
Videre blev der orienteret, om de opgaver bestyrelsen i det forløbne år havde varetaget: 
Lapning af kørebaner, fjernelse af sne, samt nye tiltag til den mere effektive saltning i stedet for 
grusning. 
Græsslåningen i rabatter og omkring mindestenen blev udført af Kristian Jensen, Gjern. 
Porten blev malet, og vi fik plantet træer i alléen hvor der var opstået huller. 
Formanden kom ind på, hvilken konsekvenser det har, at vi selv skal afholde udgifterne til 
vejvedligeholdelse. 
Bestyrelsen havde fremsendt overslag på istandsættelse af det vejstykke, vi havde håbet kommunen 
vil overtage. 
Det blev oplyst, at foreningen fremover vil benytte www.Haldege.dk. 
 
Bestyrelsens beretning blev herefter debatteret. Især projektbeskrivelse for istandsættelse af vejen, 
konsekvenser for intet at gøre kontra selv at løfte opgaven. 
Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsen om den vil tage kampen op for endnu et forsøg på at ændre 
Teknisk Udvalgs beslutning om at afvise vejens optagelse som offentlig vej. 
Der blev foreslået at indkalde til borgermøde i den kommende kommunevalgkamps periode. 
 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet at revisor og bestyrelse. 
Peter Sørensen aflagde regnskab og redegjorde for Grundejerforeningens bankskifte. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Rettidige indkomne forslag fra medlemmer/bestyrelse. 

 
a. Forslag fra medlemmerne – ingen rettidige indkomne 
b. Bestyrelsens forslag: 

1. Grundejerbidraget for 2013 og fremover hæves til 2000 kr. 
Formanden redegjorde for grundlaget for den ønskede kontingent stigning. 
Finansiering af den nødvendige vejistandsættelse. 
Stemmeafgivning: 
Ja 20 
Blanke 22 
Nej 28 
Forslaget ikke vedtaget. 

http://www.haldege.dk/


 
c. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring: 

 
Nuværende bestemmelser i vedtægternes § 8 stk. 3 

 
Nuværende: Intet døgn-eller dagstilbud kan blive pålignet mere en et indskud på 10 enheder 
svarende til 3000 kr. bortset fra institutionernes lejeboliger, hvorfor der betales et sædvanligt 
indskud. 

 
Ændres til: Intet døgn - eller dagtilbud kan blive pålignet mere end et kontingent på mere end 10 
enheder. Dog på lignes Hald Ege efterskole 15 enheder og institutionens lejeboligheder betales 
sædvanligt kontingent. 

 
Formanden gjorde kort rede for forslaget 
Afstemning: 

Ja: 23 
Blanke 0 
Nej 0 
Forslaget skal endelig vedtages på den ekstraordinære generalforsamling  
 
 

5. Fremlæggelse af budget 
Budgettet blev fremlagt og godkendt med de forbehold at kontingentet ændres til 1000kr 

  
6. Valg 
Bestyrelsen består af Arne Ørnbøl, Charlotte Hansen, Peter Sørensen, Claus Mølgaard. 
 
På valg er: Claus Mølgaard og Charlotte Hansen, - Claus er villig til genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår at suppleanterne Ivan Madsen og Morten Sørensen indvælges i bestyrelsen. 
2 suppleanter vælges 
 
Den nye bestyrelse består af følgende: Arne Ørnbøl, Morten Sørensen, Peter Sørensen, Claus 
Mølgaard, Ivan Madsen. 
Suppleanter: Lars Agersnap Larsen, Charlotte Hansen 
 
7. Valg af revisor 

 Deloitte blev valgt. 
 

8. Evt. 
Bestyrelsen vil arbejde på revision af vedtægterne for grundejerforeningen, da flere at afsnittene og 
paragrafferne trænger til at blive opdateret. 
Der henstilles til at alle hundeejere, at alle hunde holdes i snor, da der en mange både børn og voksne, 

der er bange for løse hunde. Ligesom hundens efterladenskaber selvfølgelig skal opsamles.  
 

9. Afslutning af mødet 
 Formandens afsluttede mødet og takkede skolen for traktementet. 

 
 

 


