
TOPPEN: Referat af generalforsamling den 29. august 2020. 

Fraværende: 189, 195, 203, 213, 215, 217, 219 

Referent: Dorte (207) 

1. Valg af dirigent 

Per (181) blev valgt som dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 2019-2020 

Toppen:  
      Det har været et meget stille år for Bestyrelsen. 

• Ingen bestyrelsesmøder eller arbejdsdag i forår 2020 pga Corona. 
• Bestyrelsen er fortsat i dialog med Naturstyrelsen omkring området foran 1-planshusene,  

      med henblik på beskæring/udtynding/fældning. Det aftalte møde i foråret blev aflyst pga  
      Corona. Vores kontaktperson hos Naturstyrelsen, Mette siger, at der er afsat budget til  
      beskæring og maskiner indkøbt! Og mødet vil blandt andet blive med en skovløber.  
      Vi er ikke glemt! Senest dialog i august, men Naturstyrelsen er igen hjemsendt pga Corona. 

• Fællesspisning har været i gang i sommer… vi fortsætter i 2021. 
• Nye beboere: 

      Nr. 217 – Henrik og et par børn. 
      Nr. 213 – Gytte og Sven Aage. 
      Ny beboer i nr. 189… tillykke til Joan og Morten med Elin. 

Fra Parcelforeningen 6A-6G: 
      Også et stille år… ingen Generalforsamling i år! 

Fra Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen: 
      Der blev afholdt generalforsamling den 16. juni 2020… men endnu intet referat…  
      hold øje med helenelyst.net. 

Emner, som har været drøftet gennem det seneste år:     
• Ny (direkte) cykelsti fra Laskedalen (de nye huse) til Mariedalsvej. 
• Falkestien er godkendt af kommunen og Naturstyrelsen, men Grundejerforeningen er ikke     

     blevet spurgt… Falkestien har betydet flere mennesker i vores område. 
• Sti/bro henover banen. Banedanmark er positiv (hvis kommunen vil bekoste en ny bro) og   

     der er stor interesse i Århus Byråd til at binde Brabrand sammen. Der er ligeledes  
     opbakning fra Naturstyrelsen, Brabrand fællesråd, Friluftsrådet og Grundejerforeningen for  
     Helenelyst, Porskær og Laskedalen. Og med allerede besluttet broarbejde i februar 2021,  
     som betyder stop af togdrift, kan det (hvis kommunen finder økonomi til det) snart blive en  
     realitet?! 

• Det Grønne udvalg har også ligget i stille. Godkendelse og bevilling af aktivitetslegeplads  
     ved Petanque banen (kr. 300.000,-) fra GF 2019 – skulle have været opført i efterår 2019. 

• DSB-værksted for el-tog ved Logistikparken – Det bekymrer beboere i True (støj?!). 
• Banedanmark elektrificerer i Århus – Det kan betyde byggeplads og øget trafik på  

     Helenelyst. 
• Skovlegeplads (placeringen i lysningen i skoven, tæt på Tulip-grunden. Forslaget kommer  

     fra Enggaard entreprenør (Tulip-grunden). Poul har påpeget, at området/lysningen er  
     forurenet grund. Ikke hørt ydereligere. 

• Hjertestartere .. hvilke parcelforeninger har/hvem må benytte? Parcelforeningen 6A-6G  
     har en. 

http://helenelyst.net/


3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor 

Peder (205) aflagde regnskab for perioden 01.07.2019 til 30.06.2020. 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 

Tre af Bestyrelsens medlemmer blev genvalgt: Poul (199), Peder (205) og Dorte 
(207). Ena (209) og Martin (191) ønskede ikke genvalg. Vi siger stor tak til dem 
begge for deres indsats. Jesper (185) og Dorrit (197) blev valgt ind i Bestyrelsen. 
Velkommen til. Ingen suppleanter valgt. 

7. Valg af formand 

Dorte (207) blev genvalgt som formand. 

8. Valg af kasserer 

Peder (205) blev genvalgt som kasserer. 

9. Valg af revisor 

Marianne (183) blev genvalgt som revisor.  

10. Valg af revisorsuppleant 

Per (181) blev genvalgt som revisorsuppleant. 

11. Eventuelt 

a. Der blev besluttet, at festteltet skulle udskiftes. Bestyrelsen ser på nyt festtelt til 
næste års Generalforsamling/sommerfest. 

b. Der blev diskuteret legeplads, og aftalt, at sandkassen på legepladsen skal 
renoveres med nyt sand og nyt net. Bestyrelsen indkalder til arbejdsdag. 

c. Stor tak til Sommerfestudvalget 2020. Sommerfestudvalget 2021 består af:  
Morten (189), Martin (191), Marianne (183) og Hildegunn (193). 


