
Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen 
 

Tirsdag d. 10. april 2018 

 

Deltagelse fra nr.; 2, 3, 7, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27 og 29. 

 

Dagsorden Formanden byder velkommen 

1. Valg af dirigent Mogens er valgt til dirigent, og konstaterer at 

generalforsamlingen er indkaldt i rette tid. 

 

- Fuldmagt fra nr. 4, 6 og 8 er givet til Gitte Møller i nr. 2 

- Fuldmagt fra nr. 24 er givet til Claus Rasmussen i nr. 16 

- Fuldmagt fra nr. 25, er givet til lejer Maria Donsig 

2. Aflæggelse af 

formandens beretning 

- Til generalforsamlingen i 2017 blev Maria i nr. 25 

suppleant til bestyrelsen, men pga. hun er lejer og ikke 

ejer, kan hun ikke være en del af bestyrelsen. Hun har 

derfor været sekretær, for at kunne deltage i 

bestyrelsesarbejdet 

- Nye vedtægter er efter mindre ændringer godkendt af 

kommunen i juli 2017 

- Fælles organisation til vedligeholdelse af Karlsvognen 

og Store Bjørn er forsøgt lavet, men faldet til jorden 

- Der er besvaret et par skemaer fra ejendomsmæglere, 

som vi kan påkræve 400,- hver gang 

- Lys på træerne omkring fællesarealet 

- Forespørgsel på privatfest på fællesarealet 

- Legepladsen blev sidst inspiceret af Indu d. 28. marts 

2017. Der er bestilt sand til faldunderlaget, som 

kommer her til foråret 2018 

- Vi har en beboerliste, men ønskede en ejerliste. Mail 

blev sendt rundt, og den er nu lavet 

- Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2017. Referaterne 

ligger på hjemmesiden 

 

Spørgsmål til formandens beretning; 

- Ifølge Vejdirektoratet er det ingen hindring for at vejen 

bliver en privat fællesvej, at der kører busser på den, 

når buslinjen betjener området. 

- Tung trafik må ikke benytte hellen ved buslommen, på 

trods af, at de gør det alligevel. Der står dog på skiltet, 

at det er forbeholdt busser. 

- Lys i træerne: 

Ærgerligt, at kæderne sad på træerne under 

beskæringen. 

Der er mange, der er ødelagt/der ikke lyser. 



Meget hyggeligt. 

Det var forvirrende med det blinkende lys. 

De skal ned i ordentlig tid, hvis de kommer op igen. 

 

- Hele beretningen kan læses i vedhæftede fil. 

3. Forelæggelse af 

regnskab for det 

forløbne regnskabsår 

og godkendelse heraf 

Legepladsen er en forholdsvis dyr post i regnskabet, er den 

pengene værd? – Så længe vi har legepladsen, skal den 

vedligeholdes. Ellers skal den pilles ned. 

Man kan evt. stille det op som forslag til næste 

generalforsamlingen. 

 

Regnskabet er godkendt. 

4. Fremlæggelse af 

budget for 

indeværende 

regnskabsår og 

vedtagelse heraf, 

herunder fastsættelse 

af kontingent mm. 

Første post er hævet på baggrund af forhistorie og 

prisstigninger.  

Tilbud indhentes dog, så prisen kan holdes nede. 

 

 

De 5000,- på fællesarealet er til sand på faldunderlaget. Er 

denne post ikke en del af det abonnement til legepladsen?  

Bestyrelsen undersøger og rykker for sand til faldunderlag hos 

Indu. 

Indu har ikke tilset legepladsen i år endnu. 

 

Kontingentet er uændret. 

5. Indkomne forslag: 

- Vedtægtsændringer  

- Andre forslag 

§ 4 stk. 3 – omhandler hvornår forfaldsdato for kontingentet 

er.  

Bestyrelsen ønsker at ændre til; 

Ændring af forfaldsdatoer for betaling af kontingent: 

I nuværende vedtægter: 1. maj og 1. oktober 

Forslag: 1. februar og 1. oktober 

 

Ingen stemmer imod, og ændringerne er dermed vedtaget. 

 

 

§ 9 stk. 1 sidste sætning – omhandler hvem der kan sidde i 

bestyrelsen. 

Nuværende ordlyd:  

”Valgbar til foreningens bestyrelse er alene foreningens 

medlemmer.” 

Bestyrelsen ønsker at ændre til; 

”Valgbar til foreningens bestyrelse er foreningens medlemmer 

samt beboere med folkeregisteradresse på Krebsen og med 

fuldmagt fra ejendommens ejer. Fuldmagten gælder for en 

valgperiode.” 

 



Forslaget falder. 

 

6. Valg af bestyrelse 

- Kristian Degnbol 

Christensen nr. 19 

(modtager valg; 

vælges for 1 år) 

- Johnny Andersen 

n2. 20 (modtager 

valg; vælges for 1 

år) 

- Maria Andersen nr. 

3 (modtager valg; 

vælges for 2 år) 

- Nyt 

bestyrelsesmedlem 

(vælges for 2 år) 

Ved generalforsamlingen i 2017 blev vedtægterne ændret, så 

man sidder i bestyrelsen for 2 år af gangen. Der skal vælges 2 

bestyrelsesmedlemmer til hver generalforsamling, så man 

sidder de 2 år forskudt. 

 

Opstillede til valg: 

 

Kristian Degnbol Christensen nr. 19 (1 år) 

Johnny Andersen n2. 20 (1 år) 

Maria Andersen nr. 3 (2 år) 

Alec Graversgård-Knudsen nr. 1 (vælges for 2 år) 

 

Alle fire valgt ind i den nye bestyrelse. 

 

7. Valg af en intern 

revisor samt en 

suppleant hertil. 

- Claus Jørgensen 

(modtager valg) 

- Ingen suppleant 

valgt ved sidste 

generalforsamling 

Claus Jørgensen er valgt igen. 

 

Ingen suppleant valgt i år. 

8. Eventuelt Fra Arne i nr.  27 har indsendt forskellige emner til bestyrelsen. 

Det er udleveret til alle ved generalforsamlingen: 

1. Beskæring af træerne. 

2. De grønne områder (orientering). Kommentar: Han har 

ikke modtaget noget svar fra kommunen herpå. 

3. Busvendepladsen (orientering). 

4. Sprøjtning af tage og fliser.  

Ingen kommentar hertil. 

 

Smuldring af kantstenene, hvad gør man ved dette? 

- Bestyrelsen kigger på kantstenene og diskuterer et 

løsningsforslag. 

  

 

Referent Maria Donsig nr. 25 

 

Sign. 

Mogens Lundøer Madsen 

dirigent 


