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Referat af generalforsamling torsdag 19. april 2016 hos Anna (28) 
 
Til stede:  Hus nr./navn 
2 Bülent Ünalan 
4 Kamilla Knudsen & Rasmus Jespersen 
6 Sevket Cay  
8 Flemming Kjer  
10 Anne Lise Laursen  
18 Eva Becker  
20 Tove & Svend Aage Andersen  
22 Hanne & Leif Brogner  
24 Birgitte Husted  
26 Michael Haagensen  
28 Anna Jørgensen (bestyrelse) 
32 Tuoi Thi Nguyen 
36 Allan Brøchner (bestyrelse) 
38 Bjarne Elm  
42 Bo Rising (formand bestyrelse) 
44 Mette Gammelgaard 
46 Tommy Nguyen (bestyrelse)  
48 Lotte Christensen 
50 Gitte Straagaard (kasserer bestyrelse) 
52 Ann Iversen 
56 Henrik Normand  
58 Soner R. Özkaya 
66 Julie Laursen 
 
Vi startede med et par stk. smørrebrød. Under spisningen ønskede Bo, at begynde generalforsamlingen. 

 
1. Velkomst. Bo bød velkommen til den rigtig store forsamling 
 
 
2. Valg af dirigent. Bjarne Elm blev valgt. 
Herefter ønskede Henrik Normand ordet og påpegede, at generalforsamlingen ikke var indkaldt tidsnok efter 
forskrifterne. Dette blev taget til efterretning af bestyrelsen. 
Til opfølgning heraf, fra bestyrelsens side af, var indkaldelsen tidsnok indkaldt i henhold til vedtægterne, men at agenda 
samt regnskab ikke var sendt ud sammen hermed. 

 
 

3.  Aflæggelse af årsberetning.  
Bjarne gav ordet til Bo, der begyndte med at fortælle nyt fra den overordnede grundejerforening, der afholder 
generalforsamling den 18. maj på Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, Brabrand. 
Dette referat kan læses i sin helhed på hjemmesiden helenelyst.net. 
 
Skiltning af husnumre: Bestyrelsen havde indhentet tilbud fra Harboe skilte gående på 8 spyd (også kaldt galger) i 
jorden på kr. 16.000 inkl. moms, et alternativ var at man satte skilt op på gavlene til 500,- ekskl. moms per gavl. Der 
blev ivrigt drøftet, flere ønskede ikke dette ved deres hus. Et oversigtkort som vejviser ved indkørslen blev foreslået, 
ligesom større tal på postkasserne. Forslaget går tilbage til bestyrelsen.    
 
Natbelysning. Enighed om, at natbelysningen skal gå til kl. 01 nat. Henrik sørger herfor. 
 
Gartnerordningen – ønske om flere nye kræfter.  Birgitte, Henrik, Allan og Anna vil gerne fortsætte. Julie (66) vil gerne 
tilbyde sin arbejdskraft, så holdet bliver igen på 5. 
 
Ny skraldeplads-overdækning. Gitte har indhentet 2 tilbud, og hun arbejder videre med det billige til ~30.000 inkl. 
moms. 
 
Muldvarpe – sakse. Da et par stk. har haft muldvarpe på besøg med stor ravage til følge, har bestyrelsen besluttet af 
indkøbe 2 stk. muldvarpesakse, der vil være at finde i fællesskuret. 



 
 
4.  Godkendelse af regnskab 2015 og budget 2016 

Gitte gennemgik regnskabet, der endnu ikke er blevet revideret af vores revisor.  Dette vil ske hurtigst og sendes 
derefter rundt. Det går fint med kontingent-indbetalingerne, dog med undtagelse af en enkelt, som er sendt til 
inkasso.  
 
 

5.   Valg af formand. Bo genopstiller og blev genvalgt. 
 
 
6.  Valg af 4 øvrige medlemmer af bestyrelsen. Gitte, Tommy og Anna genopstiller og blev genvalgt. 
Allan ønsker at træde ud af bestyrelsen. 1. suppleanten Bjarne Elm træder ind i bestyrelsen. 
 
 
7.  Valg af 2 suppleanter. Birgitte (24) genopstiller og blev genvalgt. Nyvalgt blev Kamilla (4). 
 
 
8.  Valg af revisor. Jannik (68) vil godt fortsætte, og blev genvalgt. 
 
  
9.  Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

 
10.  Evt.  
Der er flere der oplever, at lågen larmer, sågar så meget at folk bliver vækket af morgenposten. Det blev anbefalet fra 
Michael (26), at man kunne sætte en tætningsliste af silikone (dem som man bruger til vinduer, og kan købes i mange 
byggemarkeder) på langs af sprækken, der hvor selve lågen rammer. 
 
Røgalarmen skal antagelig skiftes hvert 10. år, og der kom spørgsmål op hvad andre havde gjort, og evt. om der var 
nogle der kunne tænke sig at lave et fælleskøb. Bo (42) fortalte at han havde fået skiftet sine. Røgalarmen hedder 
”Siemens røgalarm 230v m/9v batteribackup 5TC1296” samt ”Siemens tilslutningsdåse t/røgalarm type 5TC1296”. Det 
skal nævnes at tilslutningsdåsen er mindre end den eksisterende i diameter, og man derfor lige skal male lidt 
efterfølgende. Yderligere skal de tilsluttes af en autoriseret elektriker. 
 
Manglende belysning v. 24-26-28 i efterår. Henrik havde over for AURA fibernet folkene påpeget dette, og det blev 
afhjulpet. Tak til Henrik herfor. 
 
Birgitte ønskede mere affaldssortering, bl.a. de mange forsk. former for plastic - svært. Kør på genbrugspladsen. 
 
Kamilla havde skrevet en klage til den overordnede bestyrelse, omkring rod og utryghed ved personer, på den overfor 
liggende parkerings plads. Dette er nu under behandling i den overordnede bestyrelse, i samarbejde med BUUS og 
kommunen, vedrørende en bom – vi afventer. 
 
Sevket fortalte om den nye moske ved genbrugspladsen. Bestyrelsen bag oprettelsen er af primært herboende tyrkere, 
og Sevket er med i den. Invitation til åbningen vil blive sendt ud til alle. 
 
Tak til Bjarne for dirigenthvervet og tak for fremmødet. 

24.april 2015/Anna Jørgensen og Bo Rising 


