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Fraværende: 189, 193, 199, 213 & 215 

 

Referent: Martin (191). 

 

1. Valg af dirigent 

 Lene (219) blev valgt som dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

 

Toppen: 

• 4 bestyrelsesmøder 

• Buus har beskåret træer ved fællesveje og p-plads 

• Nabohjælp på Toppen med skilt 

• Arbejdsdag 8/4 med forårsrengøring og udbedringer, bl.a. p-plads 

• Naturstyrelsen har bekræftet at de kommer senest til foråret 2019 og beskære beplantningen foran 

1-plans husene. Ny kontaktperson, Ida - og ny fast plan med 1 års beskærings-frekvens. 

• Farvel og god dag til nye i nr. 215 og 191 - og snart også 195. 

 

Fra Storparcelforeningen 6A-6G: 

• Poul er Toppens repræsentant og har deltaget i flere møder og senest i Storparcelforeningen 6A-6Gs 
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• Ny formand - Jacob Bang (Grundejerforeningen Helenelyst) 

• Storarcelforeningen 6A-6Gs repræsentant i Grundejerforeningen for  

• Helenelyst, Porskær og Laskedalen varetages af Jørgen Sørensen (AB ved Skovly), som også er 

kasserer i Storparcelforeningen 6A-6 

 

Fra Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen: 

• Multibane projektet er skrinlagt. For mange udfordringer… 

• Byggeriet på Tulipgrunden er godt i gang - mange indsigelser i løbet af året, men nu ude af vores 

hænder  

• Ny foreningsaftale med Aura Fibernet. Ikke en kommerciel aftale, men individuelle aftaler. Aura har 

ca. 120 privatkunder i vores område. 

• Nabohjælp - stor tilslutning, og der opfordres fortsat til at alle ejerforeninger at tilmelde sig. 

• En del indbrud i vinterhalvåret - også på lastbilparkeringspladsen. 

• Ny hjemmeside for helenelyst.net 

• Medlemsdata på en hjemmeside giver problemer i forhold til Persondataloven. Det kræver skriftlig 

accept.  

• Vi sletter også vores kontaktoplysninger på Toppen. 

• Ny bank pga gl. bank gik konkurs. 

• Trafikdata, udført i 2017. Hastighedsreduktion siden sidste tælling i 2012. G-snit i 2017 = 43 km/h. 

Derfor ser kommunen ingen grund til at ændre 50 km/h. Der er  dog en dialog med kommunen om 

særlige overgange/krydsende stier kan nedsættes til 40/h. 

• Udbedringer i forb. med overtagelse af Laskedalens forlængelse (nye udstykninger). 



• 3 nye fastmonterede bænke i vores område. 

• Trappen ved den sydlige opgang til volden ved Helenelyst er udbedret af Buus. 

• Beplantning mod øst (Langdalsvej). Ikke vores pligt at beskære/holde ned, så aftalt at 

Grundejerforeningen Langdal kan beskære de første 4 meter, men ikke fjerne. 

• Asfaltreparation. De enkelte parcelforeninger opfordres til melde inde, hvis de vil med i fælles 

vejreparation. 

• Naturstyrelsen har udtyndet beplantning i hundeskoven. 

• Udvalg etableret for at udvikle planer for udearealer i området. Poul har meldt sig til udvalget, men 

har endnu ikke hørt noget. Der er sat et budget af på kr. 100.000,- (tages fra Multibanens budget). 

• Legepladsen skal have et eftersyn hver 2 år. Budget afsat på 15.000,-  

• Græsset på boldbanen trænger til opfriskning. Budget afsat på 20.000,-  

• Beslutning om at etablere første etape af halvalléen på den side med boldbanen med 10-15 træer. 

Budget 30.000,- 

• Græsslåning fortsætter som hidtid, men ingen hække klippes i år (de blev klippet 2 gange sidste år). 

• Beskæring/udtynding af birketræer langs åens sydlige side blevet beskåret i 2016. Der er nu sat 

budget af til udtynding på den nordlige side (10.000,-) 

• Mangler stenmel på stierne (budget på 10.000,-) 

• Problemer med vand og mudder på stien ved søen. Buus er på sagen (budget på 10.000,-) 

 

Yderligere oplysninger findes på helenelyst.net  

 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor 

Peder (205) aflagde regnskab for perioden 01.07.2017 til 30.06.2018. Regnskabet blev godkendt af 

forsamlingen. 

 

4. Rettidigt indkomne forslag: 

1) Modtaget den 24/6-2018 fra Lise og Per, Helenelyst 181: Vi vil gerne forskønne vores indkørsel ved 

at lægge fliser i samme udtryk som fliserne i carporten. Entreprenøren fortæller, at træet ud for 

vores carport er sygt og alligevel vil blive træt i løbet af et par år eller tre. Vi vil derfor spørge 

generalforsamlingen, om vi kan få lov til at fælde træet ud for vores carport, når vi alligevel er i gang 

med flisearbejdet? 

 

Punktet blev diskuteret og alle fremmødte besigtigede det pågældende område ved 181. Efter en 

længere debat blev forslaget ændret til følgende: 

 

181 ønsker at lægge fliser i samme udtryk som fliserne i carporten. Fliserne vil gå ind over gråzone 

arealet men med 50 cm græs mellem fliserne og vejen. Fliserne skal placeres rundt om træet, så 

træet ikke bliver skadet. 

 

Forslaget kom til afstemning og vedtaget med følgende stemmer: 

• 14 stemmer for 

• 1 stemmer i mod  

• 1 stemmer hverken for eller i mod 

• 5 er ikke fremmødt  

 

 

http://helenelyst.net/


5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

Herunder også ønske fra Bestyrelsen til godkendelse om, at opkrævning til Vejfonden sker samtidigt med 

opkrævning af kontingent (September måned). 

 

Forslaget blev vedtaget med følgende stemmer: 

• 16 stemmer for 

• 5 er ikke fremmødt 

 

Budgettet blev fremlagt og godkendt. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Dorte (207), Martin (191) Peder (205), Ena (209) og Poul (199) stillede op til valg og blev genvalgte til 
Bestyrelsen. Marianne (183) blev valgt som suppleanter. 
 

7. Valg af formand for bestyrelsen 

Dorte (207) blev valgt som formand. 

 

8. Valg af kasserer 

Peder (205) blev valgt som kasserer. 

 

9. Valg af revisor 

Marianne (183) blev valgt som revisor 

 

10. Valg af revisorsuppleant 

Per blev valgt som revisorsuppleant 

 

11. Evt. (her kan ikke sættes forslag under afstemning). 

Under eventuelt kom der følgende frem: 

  

1) Et ønske om at bruge bordene i fællesarealerne lidt mere til en fyraftensøl m.m. – Der blev i den 

sammenhæng også nævnt at alle er velkommen til at komme hen når eksempel de ”unge” står 

sammen, når børnene leger. 

2) Der blev opfordret til at nye tilflyttere melder sig ind i nabohjælp – se en guide her https://xn--

nabohjlp-o0a.dk/om-nabohjaelp/  

3) At gyngen bliver skiftet. I den forbindelse vil bestyrelsen indkalde til en arbejdsdag i efteråret 

4) Kasper (217) fungerer som vicevært 

5) Festudvalget ønsker at forsætte og blev genvalgt (Jesper 185, Thomas 211, Lene 219, Dorte 207). 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

https://nabohjælp.dk/om-nabohjaelp/
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