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1. Valg af dirigent
Dorrit (197) blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Formanden aflagde en kort beretning om følgende:
• Toppens bestyrelse har afholdt 4 bestyrelsesmøder i løbet af sidste år. Det har primært været  

Belysning og Vejfonden, som har været på dagsordenen. Begge projekter er til afstemning på 
dagens generalforsamling.

• Fra Parcelforeningen 6A-6G og Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen 
kunne der berettes, at Brabrand Fællesråd har trukket deres forslag tilbage om ny forbindelsesvej 
til Laskedalen/Helenelyst. Hjertestarteren bliver en realitet og bliver etableret på det sorte 
værksted ved Helenelyst 245. Mulitbanen bliver også en realitet (overvældende flertal for 
projektet) med opstart efterår 2016.

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
Anne Katrine (195) aflagde regnskab for perioden 01.07.2015 til 30.06.2016.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

4. Rettidigt indkomne forslag:
1) Oprettelse af Vejfond:
a) Afstemning om etablering af Vejfond:  15 stemte for (alle fremmødte + 1 fuldmagt fra 205).
b) Afstemning om beløb til Vejfond:  Kr. 1.000,- blev vedtaget med 14 stemmer for og 1 imod.

2) Indkøb af ekstra relæ til styring af gadebelysning:  Alle stemte imod.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontigent
Budgettet blev fremlagt og godkendt.
Kontigentet forbliver uændret på kr. 2.000,- som opkræves september 2016.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
Martin (191), Anne Katrine (195) , Lotte (203) og Dorte (207) blev alle genvalgte til
bestyrelsen. Suppleant: Marianne blev genvalgt (183) og Jens (221) blev valgt.

7. Valg af formand
Martin (191) blev valgt som formand.

8. Valg af kasserer
Anne Katrine (195) blev genvalgt som kasserer.

9. Valg af revisor
Poul (199) blev genvalgt som revisor, med mundtlig accept 30/8.

10. Valg af revisorsuppleant
Christian (189) blev valgt som revisorsuppleant



11. Evt.
• I stedet for ny ekstra relæ blev det besluttet at udskifte pærer til led pærer.

• Bestyrelsen undersøger evt. ny bankforbindelse pga høje gebyrer og der vil blive oprettet en ny 
selvstændig konto til indbetaling af bidrag til Vejfonden.

• Der blev diskuteret beskæring/fældning af træer omkring husene på Toppen, så alle får glæde af 
sol og udsigt, også i fremtiden. Der opfordres til at skrive til Bestyrelsen på mail, hvis der er 
specielle ønsker, så vil Bestyrelsen gå videre hermed i forhold til div. godkendelser hos 
Grundejerforeningen etc.

• Der blev nævnt, at Annemarie og Poul (199) har fået overdækket deres terrasse. I den forbindelse 
blev der spurgt om, hvad der var af regler for tilbygning/ændring af facade etc. og om Bestyrelsen 
er blevet kontaktet inden etablering af overdækket terrasse ved 199. Det er Bestyrelsen ikke og 
der henvises til Vedtægter for Parcelforeningen Toppen Helenelyst Brabrand, 3. udg. revideret 
efter generalforsamlingen 2011 § 18, 19 og 20. Vedtægterne ligger på helenelyst.net under vores 
parcelfoeningen (Storparcel matr. 6A-6G)

• Steen (187) fremlagde brev fra Rafn og Søn, som de fleste vist har fået i forbindelse med den 
ejendomsskattesag, de kører mod SKAT for de fleste husstande på Toppen, og hvor de nu 
opfordrer os til at lade sagen overdrages til Adduco. Har du ikke fået brevet eller interesseret i at 
høre mere, så kontakt Lasse Friis fra Rafn og Søn på mobil 22 42 52 12 eller på mail: 
lf@rafnogsoen.dk inden Ankefristen, som er den 16. september 2016.

• Der blev valgt ny festudvalg til 2017: Lene (221), Thomas (211), Dorte (207) og Steen (187), som 
teltansvarlig :-)

http://helenelyst.net

