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Dagsorden 

a. Valg af dirigent. 

b. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

c. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

  d. Indkomne forslag: 
Kasper Østergaard og Finn Jacobsen:  
1. Asfaltering af p-pladser ved KK 181-211. 
2. Fjernelse af bjælkehegn ved p-plads ved KK 181-211 
Finn Jacobsen: Dræning af  brandsti/vej bag KK 201 m.m. 
Brian Søgård Jensen: Dræning af området ved legepladsen ved regnvandsbassinet. 
Michael Frost og Anne-Marie Hermansen: GVK tager kontakt til Fællesrådet så der i 
fællesskab kan rettes henvendelse til relevante myndigheder ang. tiltag til væsentlig 
reduktion af den støjbelastning, som området lider under. 
Steen Bech Nielsen: Ang. støjvolden mod Skanderborgvej, foreslås at man lader de 
sunde træer stå og rydder op i det døde krat. 
Bestyrelsen: Bestyrelsen arbejder fremadrettet ud fra en 5 års helhedsplan. 
Forslag fra sidste år, der skal  til afstemning i år: 
”Dobbelt” fortov langs stamvejene—pris ca. kr. 140.000 
Hastighedsnedsættelse på TH (bump) - pris ca. kr. 50.000 
Etablering af legeplads—ca. kr. 70.000 ved hullet. 
Tilbygning af bestående legeplads—ca. kr. 70.000. 
Bestyrelsen foreslår en af  4 følgende måder at finansiere forslagene på: 
1. Alle medlemmer betaler et engangsbeløb på kr. 1500,- 
2. Kontingent forhøjelse på kr. 200,- årligt 
3. At tage fra anlægsfonden 
4. Kun 1 forslag gennemføres og der tages fra beholdningen. 

     e. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og gebyr. 

   f. Valg af formand: 
Der skal vælges ny formand da Peter Norup ikke modtager genvalg. 

  g. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  
Allan Laxby, er på valg og modtager genvalg. 
Helle Buhl, er på valg og modtager genvalg. 
Suppleanter: 
Hans Karl Christensen er på valg og ønsker ikke genvalg. 
Annette Grosen er på valg og modtager genvalg. 

  h. Valg af revisorer og suppleanter: 
Ole Jensen er på valg og ønsker ikke genvalg. 
Suppleant Kim Marquart er på valg og modtager genvalg. 

  i. Eventuelt (der kan ikke stilles forslag til afstemning under punktet). 
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Referat 

  

Referent: Claus Pedersen                   
(KK er Kolt Kirkevej – TV er Torshøjvænget) 

  

Ad. a  Nicolai Clausen foreslås og bliver valgt. 
          Dirigenten konstaterer at formalia for generalforsamlingen er i orden. 

  

Ad. b  Formand Peter Norup (PN) fremlagde bestyrelsens beretning (se bilag). 

              TV 46 – Ska’ vi fortsat ha’ larm og lys fra Skanderborgvej. 

           PN – Der er en professionel konsulent sat på sagen. 
           KK 9 – Anbefaler at områdedeklarationen pkt. 3, diskuteres med kommunen i 
           forhold til konsulentrapport. 
           TV 26 – Hvem har det østlige hjørne ved udkørslen til Skanderborgvej – der er 
           meget rod... 
           Poul Thiesen (PT) – det yderste hjørne tilhører kommune (amt) og volden tilhører  
           nu GVK. 
           TV 46 – Den nye bestyrelse bør ta’ kontakt til TV 1. 

           KK 45 – Stierne omkring GVK – kloakker og asfalt - er i forfærdelig stand. Bla. 
           derfor har vi en rotteplage i området.. 
           Beretning godkendt. 

  

Ad. c  Kasserer Kim Kristiansen (KK) fremlægger GVK’s regnskab. 
          Revisorerne Ole Jensen (OJ) og Torben Norup (TN) konkluderer, at de ikke har  
          underskrevet regnskabet pga. uoverensstemmelser i det. 
          PT - forklarer, at baggrunden er, at det skyldes et nyt regnskabsprincip – og det har  
          ikke betydning for GVK’s beholdning. 
          TN – Der har ikke været dokumentation for midlernes tilstedeværelse. Det fremgår  
          af vedtægterne, at regnskabet skal til revision i god tid før generalforsamlingen. 
          KK 219 – Det er væsentligt at det dokumenteres at pengene er til stede. 
          Der er lidt diskussion frem og tilbage om, hvad der skal gøres ang. regnskabet... 
          KK – fortæller, at da han i november modtog regnskabet, var der ikke posteret 
          noget som helst og, at han først fik adgang til GVK’s konti i midten af februar 
          – derfor har der været tidnød... 
          TV 106 – Hvorfor er der ikke posteret i regnskabet i ’18 frem til november. 
          TV 46 – Det ta’r kun kort tid, at godkende regnskabet på en ekstra ordinær 
          generalforsamling... 
          Regnskabet kan ikke godkendes – da det ikke er underskrevet af revisorerne. 

  

Ad. d 1 og 2, Finn Jakobsen (FJ) – Fremlægger baggrunden for de 2 forslag 
          Allan Laxby (AL) redegør for bestyrelsens holdning – vi er i GVK ikke opgraderet 
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          til tidens store antal og størrelse på biler. 
          Den nye bestyrelse arbejder videre med forslag 1 og 2. 

          3, FJ forklarer baggrunden for sit forslag. 
          Hans Karl Christensen (HKC) redegør for muligheder og faldgruber for dræning. 
          KK 53 – Stiller spørgsmålstegn ved HKC’s forklaring – idet den handler om yderste  
          konsekvens... 
          FJ – spørger til en sivebrønd. 

          AL forklarer, at det næsten er umuligt at få lov til. 
          Der bliver spurgt til konsulentbistand. 

          AL redegør for omkostninger ved konsulentbistand. 
          TN i følge områdedeklaration er der ikke muligheder til stede... 
          Bestyrelsen arbejder videre med forslag 3 og 4. 

  

         5, Michael Frost (MF) redegør for baggrunden for forslaget. 
         AL svarer for bestyrelsen, at vi fremadrettet vil arbejde videre med støjgener i  
         området også i forbindelse med den nye Bering/Beder vej. 

         6, Steen Bech Nielsen – der er talt nok om det... 

         7, KK redegør for bestyrelsens forslag om en 5 års helhedsplan. 

         Der er stor opbakning til forslaget. 

         Forslagene fra sidste års generalforsamling: 

         Dobbelt fortov                                               36 for     12 imod 
         Hastighedsbump på TV                                  6 for     41 imod 

         Legeplads ved ”hullet”                                  31 for     15 imod 

         Bestående legeplads                                    25 for     23 imod 

         Det betyder, at de vedtagne forslag (omkostninger til en værdi af kr. 280.000), 

         finansieres fra anlægsfonden, samt en kontingentforhøjelse på kr. 200 årligt. 

  

Ad. e Budget for ’19 fremlagt – der er ikke lagt budget for ’20, men fremadrettet vil 
         budgetter fremgå af den 5-årige helhedsplan. 
         Ang. kontingent forhøjelse – kontingentet vil stige fra kr. 1400 årligt til kr. 1600 
         årligt i 2020. 

  

Ad. f KK bliver foreslået af bestyrelsen og bliver valgt. 

  

Ad. g AL foreslår på bestyrelsens vegne – igen at udvide bestyrelsen til 7 personer. 
         Det vedtages. 
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         Til bestyrelsen vælges: 
         Allan Laxby, Helle Buhl, Annette Grosen, Søren Rose Lybek og Kasper Bach 
         Nielsen. 

         Som suppleanter vælges Poul Thiesen og Karen Buhl. 

  

Ad. h Forud for valg af revisor meddeler Torben Norup, at han ikke ønsker at fortsætte. 
         Til revisorer vælges Kim Marquart og Vicki Knudsen. 

         Til revisorsuppleant vælges Bertel Lund Hansen. 

  

Ad. i KK 101 – der ønskes mikrofon og højtaler til næste generalforsamling. 

        TV 26 – Ka’ der laves en bedre ordning ang. trafik på ”listevejen” 
        Bestyrelsen vil arbejde på sagen. 

  

Dirigent Nicolai Clausen Takker for go’ ro og orden. 

 


