
Grundejerforeningen 
Landsbyen i Hjerting

Referat fra den 28. ordinære generalforsamling den 14. april 2015. 

Fremmøde hus. nr.: 78, 80,88,153,157,159,161,165,167 og 175

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Preben Sørensen nr.161 blev valgt som dirigent og konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til  
generalforsamlingen. 
Annette Schrøder nr. 159 blev valgt som referent.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Egon Therkelsen berettede følgende som blev godkendt.
Årsberetning 2014/2015

Det har været et år uden voldsom aktivitet.

Vi har fået ny kasserer da Michael er trådt til istedetfor Vagn. Det har været en lang proces med 
godkendelse til det ene og det andet, men nu er alt efterhånden på plads. Vi håber vi ikke skal skifte 
kasserer ret ofte. Der er indkøbt en bærbar PC, som kan følge kassereren, til foreningen

Havedag, blev aflyst men vil blive gennemført dette år første lørdag i september.

Der har været havemand på et par gange i løbet af året, klipning af plænen er klaret af bestyrelsen.
I forbindelse med havearbejde bliver der indkøbt en græstrimmer til denne sommer.

Fælleshusets sydgavl er blevet renoveret som planlagt. Tagrenderne trænger også til en reparation 
hvilket vi tager med på næste års budget.

Der var en del ujævnheder i belægningsstenene på køreveje og parkeringpladser, som er blevet 
udbedret her i marts og april måned.

Vi har snakket om nogle ændringer omkring fællesarealet ved sandkassen ved nr. 143 men der 
ligger ikke nogle færdige planer.

Møbler i fælleshuset, er blevet udskiftet i årets løb, der er indkøbt 46 nye stole og 5 runde borde.

Bestyrelsen har udbetalt godtgørelse til best.medlemmerne af deres udgifter i forbindelse med deres 
arbejde for grundejerforeningen. Godtgørelsen er skattefri og udgør samlet kr. 3.600 for året.

Parkeringsituationen er ikke blevet bedre i årets løb. 



Vi kan kun igen opfordre beboerne til at udvise omtanke og god naboskab ved benyttelse af de få 
indrettede parkeringspladser, der er i bebyggelsen. Der er stadig pladser ved fælleshuset der kan 
bruges, når der ikke er fest. 
I særdeleshed opfordres beboere, der har alternative muligheder for parkering af deres anden- eller 
firmabil, til at benytte denne mulighed, i særdeleshed omkring højtider, hvor parkeringsituationen 
mildest sagt er kaotisk.

3. Aflæggelse af regnskab 2014 (var omdelt til alle husstande)
Egon gennemgik regnskabet som blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ingen rettidige forslag indkommet.

5. Vedtagelse af budget for 2015.
Egon gennemgik budgettet. Der blev stillet spørgsmål til budgetposten på 45.000 kr. til 
vedligeholdelsen af fællesareal. Det blev hertil oplyst, at der var afsat 26.000 kr. til opretning af  
lunker i vejbelægningen på budgetposten.

Budgettet blev godkendt.

6. Valg af formand
Egon Therkelsen nr. 157 blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Følgende blev valgt:
Michael Knudsen nr. 153, Marie Sørensen nr. 88, Flemming Stephansen nr. 76 og Preben 
Sørensen nr. 161. Der blev ingen suppleanter valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og Svend Åge Sørensen nr. 88.
Deloitte og Svend Åge Sørensen nr. 88 blev valgt.

9. Eventuelt (her kan der ikke sættes forslag til afstemning).
Bestyrelsen vil arbejde videre med ændring af sandkasseområdet ud for nr. 143.
Der blev drøftet forsikringsforhold i forhold til legepladsen.
Bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene til at tydeliggøre reglerne omkring musik i  
fælleshuset.
Der blev spurgt til oversigtsforhold ved bumpene samt til generende parkering langs 
Matrosvænget. Man måtte selv rette henvendelse til Vej & Park herom.

 
Bilag som var sendt ud: Årsregnskab for 2014.

Forslag til budget for 2015.


