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Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2009 I Dyssekildegårds forsamlingshus i Torup 

 
17 parceller var repræsenteret. 
 
Ad. 1 – Formanden bød velkommen 
 
Ad. 2 – Valg af dirigent. 
             Bestyrelsen foreslog Charlotte Michaelsen, som efterfølgende blev valgt til dirigent. 
             Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og lovlig i henhold til 
vedtægterne. 
 
Ad. 3 – Referat fra sidste år blev godkendt. 
 
Ad. 4 -  Bestyrelsesberetning ved formanden: Vedlagt referat. 
 
Ad. 5 -  Regnskab for året  1/ 4  2008 – 31/3 2009. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Per Togo. 
             Der har ikke været større udgifter i år. Overskud på 4.200,00 kr. Budgettet blev gennemgået. 
             Posterne er nogenlunde det samme, som sidste år. 
             5 medlemmer har endnu ikke betalt. Kassereren opfordrede til at kontingentet bliver betalt til tiden, 

da regnskabet ellers bliver besværliggjort 
               
             Kontingentet forbliver uændret. 
             Regnskabet blev efterfølgende godkendt. 
 
Ad. 6 -  Indkomne forslag: 
 
a. Forslag fra Ingrid Rasmussen 
Ingrid ville gerne vide, hvordan personer, som ikke er medlemmer af foreningen, men gerne vil bidrage til 
trappens vedligeholdelse, kunne betale kontingent. 
Ingrid blev henvist til formandsberetningen, hvor spørgsmålet er besvaret af bestyrelsen.  
 
b. Forslag fra Solveig Kjall 
Ændring af bom systemet Bukketornevej – Baunevej. 
Bommene fjernes og erstattes med en forhindring midt i vejen. Dette vil stadig hindre bilkørsel, men tillade 
cykling. Samtidig opnås lettere færdsel med barnevogne. 
Nogle mente at der vil komme mere trafik af knallerter. 
Det besluttes at den ene bom indtil videre fjernes i år. Vi ser tiden an om det skaber gener og tager evt. 
spørgsmålet op på næste generalforsamling. 
  
14 stemte for forslaget. 
 
Solveig Kjall vil selv udføre arbejdet. 
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c.         Forslag fra Bitten Thorsen 
Opsætning af en bænk på højre side ved nedgangen til trappen. Hækken på venstre side af trappen klippes 
ned, så der bliver en flot udsigt.  
Rammebeløb 5000,00 kr. 
Arbejdet udføres af bestyrelsen. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

Ad. 7 -  Valg til bestyrelsesmedlemmer ,suppleanter og revisor : 
              Palle Nielsen blev genvalgt 
              Per Togo blev genvalgt. 
              Farshad Kia blev genvalgt. 
              Ulla Beck blev genvalgt . 
              Lissie Stald blev foreslået og valgt til suppleant. 
 
Ad. 8. -  Fastlæggelse af kontingent og bidrag til vejfonden for år 2010. 
              Kontingentet forbliver uændret. Der blev spurgt til, hvad det vil koste at udbedre vejene, og om  

kommunen  bidrager med betalingen. Formanden svarede at vejfonden kun betaler for løbende 
reparationer og at vej fond beløbet ikke vil kunne dække udgifter til fuld belægning. Kommunen 
betaler intet, vejene er private.       

   Formanden gjorde samtidig opmærksom på, at det er den enkelte parcels overordnede ansvar at 
vedligeholde vejstykket udfor parcellen. 

 
Ad. 9 – Eventuelt. 

 Connie Pedersen ønskede at opsummer, hvem der er med i gruppen til vedligeholdelse af trappen. 
    Vedligeholdelse materiale er udleveret til de enkelte medlemmer af udvalget. Vedligeholdelsen består     

i at smøre vangerne og holde dem fri for vegetation.  
     Trappeudvalget består af: 

  Conny Pedersen   ( formand )   
  Farshad Kia Lindevænget 6 
  Pia Danielsen Lindevænget 10 
  Gitte Svendsen Lindevænget  7  
  Sofie Christiansen Lindevænget 7 
  Carsten Pedersen Baunevejen  40 
  Jørgen Weidinger Bøgelunden  10 

 
   Som tradition var der lodtrækning af vin til de fremmødte og dirigenten afsluttede generalforsamlingen med 

tak for god ro og orden. 
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d.                                                                                         d. 
                                                         
Charlotte Michaelsen                                                           Pia Sonne Danielsen 
Dirigent                                                                                Referent 


