
TOPPEN: Referat af generalforsamling den 31. august 2019. 

Fraværende: 181, 195, 197, 213, 215, 217 

Referent: Marianne (193) 

1. Valg af dirigent 

Lene (219) blev valgt som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2018-2019 

Toppen: 

• 1 bestyrelsesmøde - her i august (primært forberedelse til GF og snak   
omkring kontigent til Grundejerforeningen Helenelyst, Porskær og  
Laskedal) 

• Arbejdsdag torsdag den 25/4 - primært legepladsen (bl.a. ny gynge) 
• Efterfølgende havde vi Buus forbi til beskæring af træer mod øst/ 

legeplads 
• Naturstyrelsen har været forbi og ryddet lidt op foran 1-planshusene...  

men ikke helt så meget som ønsket - så Poul holder stadig gang i  
dialogen med dem, evt. om tilladelse til at vi selv må rydde efter deres  
anvisning. Ny kontaktperson hos NST - Anders Busse Nielsen. 

• Farvel og god dag til nr. 195 (Mette) 

Fra Parcelforeningen 6A-6G: 

• Poul er Toppens repræsentant og har deltaget i flere møder og senest  
i GF 29/4 

• Ny formand igen - Michael Bisgaard Larsen (Skovly) 
• Parcelforeningen 6A-6Gs repræsentant i Grundejerforeningen for  

Helenelyst, Porskær og Laskedalen varetages fortsat (genvalg) af   
Jørgen Sørensen (AB ved Skoven), som også er kasserer i  
Parcelforeningen 6A-6G 

• Reparation af grusstien ned mod vej til vejen mod gården 
Som note: reparation af grusstien fra Safrien og ned langs bækken   
kostede 49.200,- (udgift afholdt af Grundejerforeningen for Helenelyst,  
Porskær og Laskedalen 

• Servicering af hjertestarter hvert 5. år (den er 3 år gammel) 
• Sætning af løg i større grupper på de grønne arealer (for enden af T- 

krydset) 
• Overskud på godt 10.000,- 
• Egenkapital på godt 115.000,- 
• Uhensigtsmæssig parkering på Helenelyst (op til T-krydset) - der er taget kontakt til de 

ansvarlige 
• Fejl ved gadebelysning - der er taget kontakt til Aura 



Fra Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen: 

• Generalforsamling den 21. maj 2019 
• 1 forslag indstillet af bestyrelsen om etablering af "aktivitets/     

picnicområde på plænen ved petanquebanen (budget 300.000,-) 
• Endnu intet referat - hold øje med helenelyst.net 

 TIL DISKUSSION:  
 
 1) Er det rimeligt/fornuftigt, at Grundejerforeningen for Helenelyst,  
     Porskær og Laskedalen har en så høj egenkapital?  
     Eller skal vi arbejde for en kontigent-sænkning? 
 
     (600 kr af de 1000 kr vi betaler i kontigent sendes videre til  
     Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen.  
     400 kr går til Parcelforeningen 6A-6G) 
 
 31/12-2017: aktiver/passiver = 951.414 kr.  
 31/12-2018: ? 

 2) Skal Toppen have en eller flere repræsentanter i Det grønne udvalg? 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor. 

Peder (205) aflagde regnskab for perioden 01.07.2018 til 30.06.2019. Regnskabet 
blev godkendt af forsamlingen.  

4. Rettidige indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget.  

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Budgettet blev fremlagt og godkendt. Kontingent blev ikke ændret.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Bestyrelsens blev genvalgt: Dorte (207), Martin (191), Peder (205), Ena (209) og 
Poul (199). Ingen suppleanter valgt. 

7. Valg af formand 

Dorte (207) blev valgt som formand. 

8. Valg af kasserer 

Peder (205) blev valgt som kasserer. 

http://helenelyst.net/


9. Valg af revisor 

Marianne (183) blev valgt som revisor.  

10. Valg af revisorsuppleant 

Per (181) blev valgt som revisorsuppleant. 

11. Eventuelt 

a. Jesper (185) blev valgt som ny vicevært, da Kasper (217) fraflytter.  
(Jobbet indebærer bl.a. udskiftning af pære i gadebelysning).  

b. Sommerfestudvalget ønskede at stoppe. Heldigvis var det ikke svært at få nye på 
banen, det nye udvalg for 2020 består af: Morten (189), Martin (191), Marianne 
(183) og Steen (187).  

c. Ena (209) foreslog, at dem der havde lyst og tid kunne mødes til fællesspisning den 
sidste torsdag i juni, juli, august og september kl. 18.00. Konceptet er, man dukker 
op, hvis man har tid/lyst uden tilmelding kl. 18.00 med sin aftensmad, drikkevarer og 
service ved bord/bænkesættene ved legepladsen og hygger sig med naboerne. Det 
er blevet besluttet at holde en generalprøve allerede i år den 26/9 kl. 18.00, hvis 
vejret tillader det.  

d. Som nævnt i Bestyrelsens beretning vedr. rydning foran 1-planshusene, blev dette 
også diskuteret her, og at Poul vil arbejde videre med det sammen med 
Naturstyrelsen. 

e. Som afslutning på diskussionen under Bestyrelsens beretning: 
 
Punkt 1) Der var opbakning til, at Toppens bestyrelse (Poul er Toppens 
repræsentant) tager diskussion videre til Parcelforeningen 6A-6G for at høre deres 
holdning til den høje egenkapital i Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og 
Laskedalen.  
Holdningen under diskussionen var, at der selvfølgelig skal være penge til drift og 
vedligeholdelse - og også til forbedringer i området, men hvor det giver mening… 
 
Punkt 2) Ena kontakter Jørgen Sørensen, som pt sidder i Det grønne udvalg, som 
den eneste repræsentant fra Parcelforeningen 6A-6G, for at høre lidt mere om 
omfanget og arbejdet i Det grønne udvalg, og tager derefter stilling til om hun 
ønsker at træde ind Det grønne udvalg. 


