
Referat fra generalforsamling i Kalleruphuse Grundejerforening d. 23/11. -2010. 

Formand Ole Bech bød de fremmødte velkommen og pkt. l på dagsordenen er valg af dirigent. 
Tom Edholm blev foreslået og valgt, og generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig. 

Pkt. 2 er formandens beretning og Ole Bech startede med at fortælle, at stierne er færdige og vi får 
ros for resultatet. Plan om træer på stierne er udskudt, da det er dyrt. Vi har snart til renovering af 
Tybrindvænget i vejfonden, men venter til behov er der. Vejfirmaet vil gennemgå vængerne hvert år 
for reparation af evt. huller. Der har været indbrud i flere huse og det kan kun delvist forebygges 
med alarmer og nabohjælp. I det kommende år skal postkassen ud til skel iflg. Post Danmark. De 
grønne områder vil blive trimmet i vinter, her tænkes især på området mod Munkebjergvej. Forhave 
i Tybrindvænget vil blive renset inden foråret iflg. ejerens samtale med formanden. Bestyrelsen er 
tilfreds med gartnerens arbejde og vil fortsætte med Jørgen Pedersen på en 2 årig aftale med en lille 
stigning næste år. Petanquebanen far et år mere, så hvis den bliver brugt, vil den stadig være der. Da 
der igen i år blev oprenset meget fra kloakkerne, vil vi fortsætte med dette. Foreningen har eksisteret 
i 40 år. Formandens beretning blev sat til afstemning og vedtaget enstemmigt. 

Pkt. 3 er aflæggelse af regnskab ved kasserer Svend Kynde. Regnskab blev fremlagt og efter 
oplæsning af revisionspåtegning uden kommentarer blev regnskabet enstemmigt vedtaget. Svend 
Kynde Nævnte, at 99 af 103 medlemmer nu betaler via PBS/net. Bestyrelsen vil på foranledning af 
spørgsmål fra salen overveje at skyde betalingsfristen, da indbetalingskort har kort frist. 

Pkt. 4 er forslag fra bestyrelsen og Svend Kynde fremlagde budgettet uden kontingentstigning, som 
også blev enstemmigt vedtaget. 

Pkt. 5 er forslag fra medlemmerne, men der var ingen indkomne forslag. 

Pkt. 6 er valg af medlemmer til bestyrelsen og 
a. Valg af formand: Ole Bech blev genvalgt. 
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Svend Kynde og Jens Christian Thomsen blev genvalgt. 
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Poul Erik Jensen og Mogens Jørgensen blev genvalgt. 

Pkt. 7 er valg af revisor, og Bent Marcussen blev genvalgt. Revisorsuppleant Jørgen Hvolbæk blev 
ligeledes genvalgt 

Pkt. 8 er eventuelt, og der var lidt snak og kommentarer til aftenen, som 23 medlemmer ud over 
bestyrelsen havde valgt at møde frem til. Jens Christian Thomsen orienterede om evt. reklameskilt på 
hjørnet ved ny lyskurv hvor evt. indtægt kan bruges til forbedring af legeplads. Ole Bech tog ordet 
for at sige tak for genvalg og opbakningen. Da der ikke var flere ting, takkede formanden for god ro 
og orden til de fremmødte og ønskede god jul og godt nytår og takkede afslutningsvis dirigenten for 
den gode indsats. 

 
 


