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1. Valg af dirigent
Marianne (183) blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden aflagde en kort beretning om følgende:
• Toppens bestyrelse, som har afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af det sidste år.  

Arbejdet i Bestyrelsen har primært været vedr. etablering af  
- Vejfonden, som er blevet en realitet med 1. opkrævning i forår 2017  
- Bankskift til Djurslands Bank pr. 5. januar 2017  
- Indkøb/udskiftning til LED pærer til alle gadelamper på Toppen  
- Arbejdsdag den 1. april med beskæring/fældning af træer på fællesarealer 
- Opfølgning på taggaranti hos Eurotag Danmark (garantien er forlænget yderligere 5 år) 
- Samt forberedelse til Generalforsamling med bl.a. 4 rettidige forslag til afstemning. Se punkt 4.

• Fra Parcelforeningen 6A-6G og Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen 
kunne der berettes, at her har de vigtigste emner på deres møder det forgangne år været 
Mulitbanen og Tulip. Der henvises til deres referater, som ligger på helenelyst.net

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
Anne Katrine (195) aflagde regnskab for perioden 01.07.2016 til 30.06.2017.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.  
Kontoudtog for Vejfonden fremsendes med dette referat.

4. Rettidigt indkomne forslag:
1) En drøftelse af, hvorvidt man fremadrettet skal spørge om Toppens godkendelse af tilbygninger,  
herunder overdækning af terrasse, stakitter med videre, eller om den enkelte husejer kan gøre, hvad 
han/hun finder passende.

Punktet blev diskuteret i en god og sober tone, og da alle ytrede ønske om en fortsat ensartethed 
over Toppen, stemte alle for, at har man ønske om tilbygninger, uanset af hvilken karakter, skal 
Bestyrelsen spørges om godkendelse.  
Bestyrelsen har mandat til at godkende/afvise tilbygningsønsket ud fra Toppens vedtægter, 
servitutter og deklarationer, og naturligvis i overstemmelse med lokalplan og øvrige bygningskrav/
lovgivning. Bestyrelsen kan dog vælge, at ønsket om tilbygning skal behandles/til afstemning på 
næste generalforsamling, alternativ på et ekstraordinær generalforsamling. Der arbejdes fortsat på 
at finde den godkendte bebyggelsesplan, som der henvises til i deklarationen §2, stk. 1.

2) At Buus beskærer træerne ved fællesvejen og p-pladserne (budget 3.000 kr. + moms):   
Alle stemte for.

3) At Bestyrelsen indkalder til en arbejdsdag/havedag, hvis behov (måske en hverdagsaften). 
Alle stemte for.

4) At Bestyrelsen tager kontakt til Naturstyrelsen med ønske om at få ryddet/tyndet ud i vildnisset 
foran et-plans husene. Alle stemte for.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontigent
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
Kontigentet forbliver uændret på kr. 2.000,- som opkræves september 2017.  
Betaling til vejfonden på kr. 1.000,- opkræves næste gang februar/marts 2018.



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Martin (191) og Dorte (207) stillede op til valg og blev genvalgte til Bestyrelsen.  
Anne Katrine (195) og Lotte (203) stillede ikke op til valg.
Nye i Bestyrelsen er Peder (205), Ena (209) og Poul (199).
Der blev ikke valgt suppleanter, da Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

7. Valg af formand
Dorte (207) blev valgt som formand.

8. Valg af kasserer
Peder (205) blev valgt som kasserer.

9. Valg af revisor
Kristian (189) blev valgt som revisor.

10. Valg af revisorsuppleant
Marianne (183) blev valgt som revisorsuppleant

11. Evt.
• Der blev diskuteret og forsøgt at finde fælles fodslag på brugsretten til Toppens bærbuske og til at 

acceptere uvedkommende i at benytte vores fællesarealer, herunder også bord/bænkesæt.  
Da forslaget ikke var kommet Bestyrelsen i hænde rettidigt, kunne der ikke stemmes om punktet. 
Der blev talt både for og imod privat skiltning, men konklusion blev, at man var i sin gode ret til at 
bede uvedkommende om at forlade området, hvis ikke man har et lovligt/reelt ærinde på Toppen. 
Diskussionen endte i et ønske om, at Bestyrelsen undersøger muligheden for at tilslutte sig 
Nabohjælp. Med dette får vi præventive redskaber til at undgå uvedkommende i vores område.

• Der blev valgt nyt festudvalg til 2018: Thomas (211) + Jesper (185), men er sikker på, at de gerne 
vil have flere med i udvalget, så overvej om det ikke kunne være noget for dig :-) 


