
Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for 

Helenelyst, Porskær og Laskedalen tirsdag d. 24.5. 2011 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Daniel Hagen Pedersen blev valgt som dirigent, Luis Holm Andersen som referent. 

2. Redegørelse for stemmeret samt udpegelse af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Stemmeret: Hver parcel stillede med en stemmeberettet repræsentant.  

Bestyrelsen fremover: 

Parcel 1: Ib Laustsen, Parcel 2: Søren Andersen, Parcel 3: Parcelforeningen finder en kandidat, 

Parcel 4: Henrik Nordmann, Parcel 5: Helle Kjær, Parcel 6: Jørn Bach, suppleant: Rasmus, Parcel 7: 

Jens Trige Andersen, suppleant: Daniel Hagen Pedersen.  

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Se vedlagte dokument, ”Bestyrelsesberetning for 2010/2011” 

4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen 

Formanden redegjorde for regnskabet. Regnskabet er vedlagt. 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud 

Bestyrelsen anbefaler en forhøjelse af kontingentet med 100 kr. pr. husstand således, at 

kontingentet til Grundejerforeningen for fremtiden udgør 600 kr. årligt. Dette grundet de store 

omkostninger til vintervedligehold samt erfaringer gjort fra det første år med sommervedligehold. 

Budgettet inkl. forhøjelse af kontingentet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

7. Valg af formand 

Jens Trige Andersen, Porskær 27, genopstillede, og blev enstemmigt genvalgt. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Dennis Veje Rasmussen, Porskær 25 har accepteret at fungere som grundejerforeningens revisor. 

Der søges stadig efter en revisorsuppleant blandt grundejerforeningens beboere. 

9. Eventuelt 

• Grundejerforeningens nye hjemmeside (betaversion) blev præsenteret for bestyrelsen. 

Hjemmesiden har mange nye funktioner og muligheder, og den er blevet mere overskuelig. 

Hjemmesiden forventes at være oppe at køre inden sommerferien.  

• Nogle husstande mener, at lydgener fra togbanen er blevet værre i den seneste tid.  

• Skovstien v. Laskedalen: Store grene slæbes ud på stien medførende stor fare for cyklisterne. 

Der rettes henvendelse til Skov og Naturstyrelsen vedr. flytning af træet.  

• Personer har taget ophold i skovstykket tæt på Tulipgrunden, hvor de har opslået en primitiv 

lejr med presenninger osv. Politiet, og Tulip som ejer grunden, kontaktes desangående. 

• Sankt Hans: Indbydelse til arrangementet er lavet. Forslag om snobrød sendes videre til 

festudvalget.  

 

 


