
Grundejerforeningen Afroditevej, Harmoniavej og Dionevej.

Referat af generalforsamling 2017
på Paderup Gymnasium den 14. marts

Punkt 1. Valg af dirigent: Lars H. Bach blev valgt.

Punkt 2. Bestyrelsens beretning v/formand John Grønkjær Jensen blev godkendt

Punkt 3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Ole Ditlev. Indtægter 47.129,96
kr, udgifter 32.376 kr., overskud 14.752 kr., egenkapital 99.894,37 kr. Der
budgetteres for 2017 med indtægter på 48.000 kr., udgifter for 37.000 kr.,
så året slutter med et overskud på 11.000 kr. Regnskabet blev vedtaget.
På vejkontoen er der indkommet 96.222 kr. i 2016. Det betyder, at der nu
er 249.050 på kontoen.

Punkt 4. Rettidigt indkomne forslag:

Forslag 4a: Der overføres 50.000 kr. fra driftskonto til vejkonto. Vedtaget.

Forslag 4b: Der lægges ny asfalt på vejene i 2017. Vedtaget. 
- Der blev gjort opmærksom på et par kloakker f.eks. ved Afroditevej 2 
og Afroditevej 3, undersøges med asfaltfirma om de er lavet korrekt. 
- Senegræs i vejkanterne, undersøges med asfaltfirma at vi ikke får problemer
fremadrettet.
- Undersøge indkørsel til Afroditevej – kan der laves et knæk så det bliver
nemmere at svinge ind? 

Forslag 4c: Der lægges ny asfalt på vejene i 2018 
(forslaget udgår såfremt forslag ”b” vedtages). Udgået da forslag 4b er vedtaget.

Forslag 4d: Forslag om nyt asfalt i 2017. Samme som 4b og vedtaget.

Forslag 4e: Forslag om opsætning af skilte med hastighedbegrænsning 
og legende børn. Vedtaget at 2 skilte opsættes ved indkørsel til Afroditevej.

Punkt 5: Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag og evt. indskud. Vedtaget.
(Pga. vedtagelse af punkt 4b, betyder det i sep. 2017 at hver husstand skal betale 4.200 kr. i 
stedet for 2.000 kr. til vores vejfond).

Punkt 6. Valg af formand John Grønkjær ikke på valg.

Punkt 7. Valg af bestyrelsesmedlem samt suppleant:



Bjarne Primdahl – modtager ikke genvalg
Ole Ditlev – modtager ikke genvalg
Torben Johannesen – modtager ikke genvalg

Lars Wilhelmsen – opstillede som bestyrelsesmedlem og blev valgt.
Mark  Wilhelmsen – opstillede som bestyrelsesmedlem og blev valgt.
Flemming Graabæk Knudsen – opstillede som bestyrelsesmedlem og blev valgt.
Thomas Stensgaard – opstillede som suppleant og blev valgt.

Punkt 8. Valg af revisor. Lilian Bøje Nielsen blev genvalgt.

Punkt 9. Valg af administrator. Vi har ingen, så punktet skal ikke behandles.

Punkt 10. Eventuelt. 
- Bestyrelsen undersøger regler fra Kommunen omkring nabogrundejerforening?
- Er det muligt at få fejet sand væk fra vejene efter vinter? Bestyrelsen tager kontakt til snerydder 
firma og laver en aftale nu og fremadrettet.

Formanden takkede for et godt møde og meddelte at han er glad for at være formand. Takkede 
Ole, Torben og Bjarne for deres indsats i bestyrelsen. Bød velkommen til de nye medlemmer som 
den øvrige bestyrelse glæder sig til at lære at kende.

Godkendt af:

John Grønkjær Lars H. Bach
Formand dirigent

                                                 


