
 

 

Referat af generalforsamling 25. august 2012 
Parcelforeningen Toppen, Helenelyst 181-221 
 

1. Valg af dirigent 
Ole (211) blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og 
beslutningsdygtig. 
(Følgende husstande var ikke repræsenteret ved generalforsamlingen:  
(181, 197, 205, 209, 213, 215 og 217) 
 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Gorm Ruge (193) 
 

Tulip byggeri: 
Klage i Naturklagenævnet er trukket tilbage. Overdrev respekteres. Det storstillede højhusbyggeri, 
ser hermed ikke ud til at blive til noget. Nybyggeri kan have lange udsigter i den nuværende 
konjunktur - og vil stadig kræve ændret lokalplan, som skal i høring. Gudnitz Arketektfirma har 
lavet en masterplan eller såkaldt volumenanalyse:  
http://www.gudnitz.as/Arkitektur/Bygherreraadgivning/Tulipgrunden/Masterplan_Tulipgrunden.pdf 
 
Beskæring ad areal ned mod Tulip grunden: 

Naturstyrelsen har beskæring af området på deres arbejdsplan. De har tidligere lovet, at det bliver 
gjort i løbet af vinteren - men Henning (201) kunne oplyse, at han har været i kontakt med 
Naturstyrelsen, og de kommer allerede i første uge af september og udfører arbejdet.  
 

Helenelyst.net: 
Alle dokumenter for Parcelforeningen Toppen kan nu ses på: http://helenelyst.net/parcelforeningen-
toppen-matr-nr-6f-helenelyst-181-221-bestaaende-af-21-husstande/ 
 
Alle husstande opfordres til at blive medlem på helenelyst.net - 
http://helenelyst.net/index.php?mode=newsletter&action=subscribe&newsletterid=1 
   

Gadelamper: 
Bestyrelsen sørger selv for at ordne pæreskift og problemer med sikringer, der slår fra, så henvend 
jer til bestyrelsen, hvis lamperne går i sort.  
 

Hjem-Is-bil: 
Hjem-Is-bilen er vendt tilbage til Toppen efter bestyrelsens henvendelse - hip hip hurra: 
 
Ny formand i Grundejerforeningen for Helenelyst 

Rasmus Bach er valgt som ny formand for Grundejerforeningen for Helenelyst, Laskedalen og 
Porskær. 
 
Fra Grundejerforeningen for Helenelyst, Laskedalen og Porskær kunne Rasmus Bach fortælle 
følgende: 
 

Helenelyst.net: 
Alle dokumenter for Storparcel matr. nr. 6A-6G kan nu ses på: http://helenelyst.net/referater-1/ 
Alle dokumenter for Grundejerforeningen for Helenelyst, Laskedalen og Porskær kan nu ses på: 
http://helenelyst.net/generalforsamling/ 



 

 

 

Hundeskov: 
I løbet af efteråret bliver der etableret en hundeskov ved indkørslen til området - 
Grundejerforeningen for Helenelyst, Laskedalen og Porskjær har ydet et bidrag på kr. 35.000 til 
etableringen. 
 
Safiren: 

Grundejerforeningen for Helenelyst, Laskedalen og Porskær har udlånt et areal til kommunen sådan 
Safiren har mulighed for at udvide sin legeplads. 
 
Sommer-/vintervedligeholdelse: 

Grundejerforeningen for Helenelyst, Laskedalen og Porskær har en kontrakt med BUUS vedr. 
sommer-/vintervedligeholdelse og denne kontrakt er til genforhandling ved udgangen af 2012 men 
det forventes at den forlænges. 
 

Laskedalen: 
Aarhus Kommune planlægger sidste etape at bebyggelsen med 32 villagrunde på grundstykket 
imellem Laskedalen og Tulip - byggemodningen forventes at starte snarest muligt. 
 

3. Aflæggelse af regnskab 
Regnskab godkendt. 

 

4. Forslag til generalforsamling 

 
Forslag A: Forslag om at rykke næste års gadefest én uge frem (indsendt af Merete 
Graakjær(221)).  
Forslaget blev vedtaget og samtidig blev det vedtaget også at rykke generalforsamlingen én uge 
frem, således at generalforsamlingen og gadefesten forsat afholdes samme dag.  
 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 
Budgettet blev vedtaget og kontingentet blev fastsat til kr. 1.800 for regnskabsåret 2012/2013. 

 

6. Valg af formand 

Gorm Ruge(193), fortsætter som formand. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Karin Thomassen (189); Klaus Holm (185); og Rasmus Bach(191) 
Vi byder Karin velkommen 
 

8. Valg af kasserer 
Rasmus Bach (191) fortsætter som kasserer. 

 

9. Valg af revisor 

Poul (199) blev valgt. 
 

10. Valg af revisorsuppleant 
Peder (205) blev valgt. 

 



 

 

11. Eventuelt 

• Trafiksikkerhed: 
HUSK vi har fartbegrænsning i området og derudover blev der opfordret til  at 
beplantningen holdes neden i et niveau, således at den ikke tager udsynet for trafikanterne 

 
• Valg af festudvalg for 2013: 

Lise (193) samt den siddende bestyrelsen for Parcelforeningen (Gorm (193),Klaus (185), 
Karin (189) og Rasmus (191)) er næste års party-team:D 

 
• Omdeling af referat: 

Det blev vedtaget at samtlige hustande og ejere i parcelforeningen skal modtage referatet af 
generalforsamlingen. 
 

• Parkering: 
Der blev opfordret til at der ikke parkeres på fællesarealerne men alene på områdets 
parkeringspladser. 
 

• Teltet: 
Lise (193) fik i samarbejde med bestyrelsen tilladelse til at finde og indkøbe poser/kasser til 
opbevaring af Parcelforeningens telt. 

 
• Bindende tilmelding til gadefesten: 

Det blev vedtaget, at der fremover er bindende tilmelding til gadefesten på det tidspunkt, at 
deltagerbeløbet er indbetalt.  
 

• Mail: 
Jf. sidste års referat blev det vedtaget at foreningen kommunikerer pr. mail hvorfor alle 
bedes holde bestyrelsen opdateres med mail-adresser. 

 


