
Referat af Generalforsamling i grundejerforeningen af 8/3 – 2001 
Onsdag den 12. Marts 2014 

 
  DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent. 
Jens Mogensen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen og 
konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt 
som vedtægterne for foreningen foreskriver 
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
Formand Morten Nielsen aflagde sin beretning.  
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 
Der var en kort drøftelse af forløbet om flytningen af højen på legepladsen. 
Der var også snak omkring foreningens hjemmeside. 
 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisor. 
Regnskabet blev gennemgået og kommenteret – derefter godkendt af 
generalforsamlingen 
 

4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne.  
Der var ingen forslag fra melemmerne. 
 

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2014.  
Budgettet blev gennemgået og kommenteret. 
Snekontoen er næsten tom – derfor vil der i løbet af 2014 komme en 
særskilt opkrævning til denne konto. 
Kontingentet vil være uændret i 2014. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Allan, Søren og Christian genopstilte 
Jesper Petersen erklærede sig også klar til at tage en betsyrelsespost, 
hvorefter Christian trak sig fra bestyrelsen. 
Suppleanter blev Jens Mogensen og Brian Kramer 
 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor blev Charlotte Nielsen og supplant blev Christian Bruun. 
 

8. Evt. 
Debatten omkring legepladsen blev genoptaget. Der var spørgsmål til 



håndteringen af jordarbejdet.  
Desuden var der en snak om klipningen af det grønne område på 
foreningens yderkant – altså ud mod markerne der omkranser vore huse. 
Den var noget mangelfuld og beslutningen blev at foreningen skal rette 
henvendelse til kommunen for at få en forbedret klipning af græsset.  
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til en gennemgang og 
revidering af foreningens vedtægter. Disse ændringer kan så evt. 
fremlægges til beslutning til næste generalforsamling i 2015.  
Der var også en god debat om foreningens hjemmeside, som pt. ikke er 
særlig informativ og ”spændende”. 
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at prøve at forbedre 
hjemmesiden i det omfang bestyrelsesmedlemmerne kan finde tiden. 
Mødet sluttede med en løs snak omkring Silkeborg kommunes fremtidige 
planer omkring fjernvarme i Voel.  

 
 
Mvh 
Bestyrelsen for grundejerforeningen af 8/3-2001  
 
Ref. Morten Hjorth Nielsen 


