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Referat af generalforsamling d. 21. februar 
2017 

- Grundejerforeningen Frydenslund, 8751 Gedved 

Fremmødte 
Hus nr.  Antal stemmer 

repræsenteret 
 

1 0 Ingen fremmødte 

2 0 Ingen fremmødte 

3 0 Ingen fremmødte 

4 0 Ingen fremmødte 

5 0 Ingen fremmødte 

6 0 Ingen fremmødte 

7 0 Ingen fremmødte 

8 2  

9 2  

10 0 Ingen fremmødte 

11 2  

12 0 Ingen fremmødte 

14 0 Ingen fremmødte 

16 2  

18 2  

20 2  

22 2  

24 2  

26 0 Ingen fremmødte 

Ialt 16 Stemmer  
 

Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Anders( nr.20) 

Referent: Stefan(nr. 18) 

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
v/ formanden(Kasper nr. 9) 

Tak for fremmødet til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Frydenslund. 

Igen et stille år uden de store armsving i vores lille grundejerforening. Årets generalforsamling er som aftalt 

flyttet til uge 8. Sidste år blev den holdt i vinterferien, men det skal vi prøve at undgå fremover. 

Der er kun blevet afholdt et enkelt bestyrelsesmøde i 2016 ( 15. september hos Thomas ), og på det fik vi 

vendt status på overtagelse af vej og lukning af vej. Begge projekter står på standby. Vi ønsker ikke at 

overtage vejen i dens nuværende stand, og med fjernvarme i sigte ( opstart 1. kvartal 2022 og slut 3. kvartal 

2022 ), hvor vejen skal graves op, står vi lidt med den fornemmelse, at kommunen også selv trækker 
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projektet lidt i halen, og afventer fjernvarmen. Lukning af vej afventer stadig at der kommer gang i 

byggeriet overfor skolen. 

Jeg har haft kontakt til Fjernvarme Horsens for at høre, om de ville være interesseret i at komme ud på 

aftenens generalforsamling og fortælle lidt om projektet, men det ønskede de ikke. De holder et stormøde 

for hele Gedved når det kommer lidt tættere på. 

Husk, at I altid kan finde referater fra bestyrelsesmøderne på vores hjemmeside. 

Vores fælles arbejdsdag i efteråret blev desværre aflyst pga dårligt vejr. Bestyrelsen har snakket om, at vi 

gør et nyt forsøg her til foråret. Vi regner med at det bliver søndag d. 30. april, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen. Hvis vejret tillader det, vil vi slutte af med en grillpølse. 

Som I kan se på indkaldelsen, så er der pt. en ledig plads i bestyrelsen, da Brian har valgt at trække sig. Det 

er en suppleant post og det er kun for en 1 årig periode. Jeg håber selvfølgelig, at nogen har lyst til at melde 

sig, så vi kan få en fuldtallig bestyrelse. Min post som formand er også på valg. Skulle nogen have lyst til at 

overtage rollen, trækker jeg mig gerne fra posten, så vi kan få et frisk pust i bestyrelsesarbejdet. 

Tak for ordet, og jeg sætter hermed formandens beretning til debat. 

Debat omkring bestyrelsens beretning 
Ingen yderligere bemærkninger 

Godkendelse af beretning 
For: 16 

Imod: 0 

Beretningen er godkendt 

Aflæggelse af regnskab 2016 
Formanden (Kasper nr. 9) aflagde regnskab pga. kasserens(Thomas nr. 14) fravær. 

Der er ikke blevet brugt det forventede beløb på vinter vedlighold i 2016 derfor er der et pænt overskud. 

Detaljer fremgår af fremsendte regnskab for 2016. 

Kommentarer til regnskabet 
Ingen yderligere kommentarer 

Godkendelse af regnskab 
For: 16 

Imod:0 

Regnskabet er taget til efterretning 

Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogen forslag. 

Budget for 2017 samt fastsættelse af kontingent og påkravsgebyr 
Budgettet blev fremlagt af formanden (Kasper nr. 9) i kasserens fravær. 
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Budgettet for 2017 er stort set uforandret i forhold til 2016. 

Kontingent er fortsat 2.000,- samt 500,- til vejfond. 

Det foreslås at påkravsgebyret bibeholdes på kr. 0,- 

Afstemning om budget for 2017 
For: 16 

Imod: 0 

Budgettet blev godkendt  

Afstemning om at bibeholde påkravsgebyr på kr. 0,- 
For: 16 

Imod: 0 

Påkravsgebyret bibeholdes på kr. 0,- 

Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor 
Post: Valgt: 

Bestyrelsesmedlem - 2 år Kasper(nr. 9) 
Bestyrelsesmedlem – 2 år Bitten(nr. 11) 
Suppleant til bestyrelsen – 2 år Bent(nr. 8) 
Revisor – 2 år Anders(nr. 20) 
 

Bestyrelsen for 2017 er konstitueret således 
Formand: Kasper (nr. 9) 
Næstformand: Bitten(nr. 11) 
Kasserer: Thomas(nr. 14) 
Sekretær: Lene(nr.10) 
Bestyrelsesmedlem: Stefan(nr.18) 
Suppleant: Bent(nr. 8) 
Suppleant: Pernille(nr. 9) 

Eventuelt 
Bestyrelsen overvejer til næste generalforsamling om det er nødvendigt at leje forsamlingshuset. 

Der blev stillet et forslag til næste års generalforsamling: Grundejerforeningen betaler leje af teltene til 

vejfesten således der sikres en lille lejeindtægt til fornyelse af teltene. 

 

Dato:  
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Formand Kasper nr. 9 
 
 
 
 
 
 

Ordstyrer Anders nr. 20 
 


