
Referat af generalforsamling 27. august 2011 

        Parcelforeningen Toppen, Helenelyst 181-221 

 

1. Valg af dirigent 

Ole (Helenelyst 211) blev valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt og beslutningsdygtig.  
(Følgende deltog ikke i generalforsamlingen: 185, 201, 213 og 215) 

 

2. Bestyrelsens beretning v. afgående formand Jacob (195) 

• Rasmus (191) repræsenterede parcelforeningen på generalforsamlingen for 
grundejerforeningen for Helenelyst, Laskedalen og Porskær. Se foreningens nye 
hjemmeside http://helenelyst.net/ og læs referat og 
bestyrelsesberetning: http://helenelyst.net/generalforsamling/ 

• Intet nyt vedrørende eventuelt nyt byggeri på den gamle Tulip-grund.  
• Aftale med Buus kører tilfredstillende. Bestyrelsen har henvendt sig til Jørn Bach, der har 

kontakten til Skov- og Naturstyrelsen, vedrørende beskæring af naturarealet ned mod Tulip.  
• Bestyrelsen henstiller stadig til, at der parkeres i p-båse - ikke på kørebanen - og farten er 

maks. 15 km/t. De simple gule skilte ved indkørslen til Toppen har haft en positiv effekt.  
• 5 års-gennemgang er overstået - bestyrelsen har ikke konstateret nogen fejl på fællesarealer.  

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Regnskab godkendt.  

 

4. Forslag til generalforsamling 

Forslag A: 

Forslaget om at rykke fristen for indkommende forslag til generalforsamlingen blev trukket tilbage. 
Bestyrelsen sørger i stedet for at sende påmindelse ud på mail inden sommerferien. 

 

  



Forslag B:  

Det blev vedtaget at al skriftlig kommunikation i parcelforeningen nu foregår elektronisk via e-mail. 
Papir RIP.... 

 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Vedtaget.  

Bestyrelsen vil arbejde på at udgifterne til det fælles vintervedligehold mindskes, da serviceniveauet 
er lige lovligt højt i forhold til det reelle behov.  

 

6. Valg af formand 

Gorm (193), blev valgt til ny formand. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 

Klaus (185) og Rasmus (191).  

Suppleant: Søren (181). 

 

8. Valg af kasserer  

Rasmus blev valgt. 

 

9. Valg af revisor 

Poul (199) blev valgt. 

 

10. Valg af revisorsuppleant 

Peder (205) blev valgt.  

 



11. Eventuelt  

• Traffiksikkerhed: Ingen parkering på "hovedvejen" - brandbiler skal kunne komme 
igennem. Kristian (189) har ordnet de gule skilte, så de ikke vælter hele tiden : ) 

• Støj: Gorm kontakter Børsen/JP vedrørende bud, der støjer om natten med knallert (klage er 
sendt). 

• Is: Gorm kontakter Hjem-is, at de gerne må genoptage deres salg på Toppen (er gjort). 
• Valg af festudvalg for 2012: Lise (193), Jens (221), Per (197), Marianne (183), Steen 

(187) er næste års party-team:D 

 


