
TOPPEN: Referat af generalforsamling den 28. august 2021. 

Tilstede: 183, 187, 197, 199, 201, 205, 207, 209, 213, 219, 221. 

Referent: Dorte (207) 

1. Valg af dirigent  
Lene (219) blev valgt som dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

Toppen: 

• Stille år, afholdt et bestyrelsesmøde den 6/5-2021. 
• Arbejdsdag den 27/5-2021 (fik opgraderet sandkassen). 
• Nyt festtelt og nye borde er indkøbt. 
• Nye beboere på Toppen: Annelise og Henrik i nr. 181, Kevin og Juan i nr. 189,  

Fritze og Arnt i nr. 199 samt Gytte og Svend Aage i nr. 213. Varm velkommen til dem alle. 
• Henning (201) er vores nye kontaktperson i forhold til Naturstyrelsen  

(vi kæmper stadig med at få dem til at rydde op i vildnæsset foran 1-plans-husene). 
• Dorrit (197) tager over som Toppens repræsentant i Storparcelforeningen 6A-6G. 
• Afholdt 3 fællesspisninger i år, med sparsomt fremmøde. 

 

Storparcelforeningen 6A-6G, afholdt GF 20/4-2021: 

• Stille år.  
• Økonomi pr. 31/12-2020: Overskud ca. 23.000 kr. Aktiver ca. 148.000 kr. 
• Som følge af den store formue blev det vedtaget, at kontingentet blev reduceret med 100 

kr. (fra 1.000 kr. til 900 kr.). Gældende i nuværende regnskabsår 2021. 
• I budgettet er der afsat 5000 kr. til service af hjertestarteren (service er udført) og der 

budgetteres med et underskud. 
• Formand Michael Bisgaard Larsen (Grundejerforeningen Skovly) ønskede ikke at 

genopstille som formand, men da ingen meldte sig som ny formand tilbød Michael at tage 
endnu et år som formand – og blev enstemmigt valgt. 

• Jørgen Sørensen (Andelsforeningen ved Skoven) blev enstemmigt genvalgt som kasserer. 
• Revisor-posten gik til Verner Snog (Andelsforeningen Helenelyst). 

Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær & Laskedalen – GF 26/5-2021: 

• Har afholdt online bestyrelsesmøder i 2021 pga Corona. 
• Ny leverandør til inspektion af legepladsen er Dalpin.  

Reparationer må ikke udføres af samme firma, så de nødvendige reparationer i januar 
2021 er udført af ”Legepladskonsulenten” med tilfredsstillende resultat.  
Der er indkøbt to nye boldmål, som er sat op ultimo maj 2021. 

• Arbejdet i Grønt udvalg skal gerne genoptages efter Corona-pause. 
Picnic-området og Tarzan-bane er stadig på tegnebrættet. 

• Frøpulje – et tilbud fra Århus Kommune, som kan ansøges, men grundet vores næringsrige 
jord er etableringen meget svær… Ideen er dog givet videre til Grønt udvalg for inspiration. 

• I forlængelse af fælles henvendelse med Grundejerforeningen Højriisgårdsparken (Tulip 
grunden) vil Naturstyrelsen udbedre stien mellem Helenelyst og Højriiisgårdsparken 
(slugten ned gennem skoven)… Er sket! 



• Der er opstået en ”selvtrampet” sti ved legepladsen, som der er sat budget af til 
afhjælpning, evt. plan om at ændre den sekundære adgang til legepladsen fra cykelstien. 
I første omgang vil man dog forsøge sig ved at bede BUUS om at undlade at slå passagen. 

• I forbindelse med snerydning i vinteren 2020/2021 viste det sig, at snerydningsaftalen med 
BUUS fra 2014 ikke inkluderede fortovet på Laskedalen og dele af Helenelyst. 
Aftalen er nu opdateret, så disse er nu inkluderet. 

• BUUS har gennemført beskæring af hække og hegn og har genplantet to træer ved 
legepladsen. Yderligere er der afsat penge til beplantning ved fitnessmaskinerne. 

• Bestyrelsen har sagt OK til at Morten på forsøgsbasis kunne stille sin Brabrand cafe-
madvogn i området, men han har endnu ikke benyttet sig af tilbuddet! 

• Grundejerforeningen er blevet kontaktet med henblik på opsætning af pakkeboks 
(samarbejde mellem flere pakkedistributører) i vores område. Men grundet manglende 
identificering af velegnede arealer for opstilling er der ikke gjort mere ved sagen. 

• Kommunen har ytret ønske om etablering af en forbindelsessti (skolesti) mellem den 
eksisterende sti (øst for den nye bebyggelse på Laskedalen og ned på den asfalterede 
Mariendalsvej). Grundejerforeningen har meldt tilbage, at vi ikke ønsker økonomiske 
forpligtelser ved hverken etablering eller drift og har siden da ikke hørt mere fra kommunen. 

• Lager til Leje ApS har forespurgt foreningen, hvorvidt de kan leje plads på lastbilparkerings-
pladsen til opstilling af lejecontainere. 
Ingen har ytret sig positiv overfor ideen, så det forventes at henvendelsen afvises. 

• Regnskab 2020 blev godkendt med et driftsresultat på ca. 53.000,- (overskuddet skyldes 
dog forskydning af BUUS regninger, så reelt et underskud på ca. 10.000,-). 

• Budget 2021 blev godkendt med et budgetteret underskud til næste år på ca. 46.000,- 
(inkl. korrektion af hensættelse på 35.000,- til Vejfonden efter afstemning). 
Man fastholder dog kontigent til trods for underskud pga Grundejerforeningens gode 
likviditetsforhold: 
Aktiver for ca. 877.000,-. 
Af disse er 151.000,- bundet i Vejfonden og 310.000,- er hensat til aktivitets-/picnicområdet 
(henlæggelse fra den gamle multibane). 

• Der var dog en diskussion om den store formue i Grundejerforeningen. 
Bestyrelsen mener dog, at det er nødvendigt med foreningens ”frie” likviditet af hensyn til 
betalinger og evt. nye tiltag fra Grønt udvalg.  

• Ydermere kan der argumenteres for, at der måske ikke står nok på Vejfonden?! 
Primo 2020 indeholder Vejfonden ca. 150.000,- (hensættelse pr. år er 25.000,-). 
Det betyder, at Vejfonden om 15 år (vejenes forventede restlevetid) indeholder ca. 
525.000,- 
Et forslag om at øge hensætte til 35.000,- pr. år vil betyde, at Vejfonden om 15 år 
indeholder ca. 675.000,-  

• Dette kom til afstemning og blev besluttet med 308 stemmer for og 0 stemmer imod. 
Vores parcelforening/Storparcel 6A-6G undlod at stemme (129 stemmer), mens 
Parcelforening 8 (Laskedalen 74-160 og 101-129) ikke var repræsenteret på 
Generalforsamlingen (32 stemmer). 

• Sidst blev der diskuteret om nogle af foreningens opsparede midler skulle gå til en 
kontingentnedsættelse på eksempelvis 100,- årlig pr. husstand i nogle år?! 
Dette vil dog betyde, at næste års budgetteret underskud på 46.000,- vil resultere i et 
underskud på 93.000,-. Foreningen vil kunne holde til dette i nogle år, men så vil likviditeten 
være skrumpet og Grønt udvalgs arbejde blive meget begrænset (økonomisk set).  

• Kontingentnedsættelse kom til afstemning, men forslaget om at nedsætte kontingent med 
100,- årligt blev nedstemt med 129 stemmer for og 308 stemmer imod. 
Vores parcelforening/Storparcel 6A-6G stemte for (129 stemmer), mens Parcelforening 8 
(Laskedalen 74-160 og 101-129) ikke var repræsenteret på Generalforsamlingen (32 
stemmer). 



• Formand: Kim Brinck genopstillede og blev valgt uden modkandidat. 
• Revisor og revisorsuppleanter: Ingelise Johansen (Helenelyst 264) er siddende revisor 

og blev genvalgt uden modkandidat. 
Anders Lynge Haagensen (Laskedalen 21) stillede op og blev valgt som revisorsuppleant 
uden modkandidat. 

• Under evt: 
a) Der blev spurgt til registrering af e-mails til bl.a. opkrævning af kontingent i forhold til 
GDPR. Diskussionen endte uden konklusion, men den generelle opfattelse var dog, at der 
ikke burde være problemer i at have en simpel liste, som kan opdateres til brug hertil. 
 
b) Prisen for reparationer i vejen (fx huller/revner) ved udlægning af ny slidlag var for et par 
år siden ca. 100 kr. pr. m2 inkl. moms. Dette kan forlænge levetiden og kan evt. gøres i 
fællesskab for flere parcelforeninger. Der var usikkerhed om, hvilke områder/veje, der hører 
til Grundejerforeningen. Efterfølgende er der kommet følgende info: 
Grundejerforeningens "veje" er  
- Vejen fra Helenelyst vejen til det første hus på Porskær 
- Vejen Laskedalen til den nye udstykning 
- Vejen ned mod Helenelyst 312 
- Stien øst / rundt om villaområdet 
- Stien fra busholdepladsen og sydpå. 
Kommunens veje er stamvejen hen til lige efter vejen ned mod Helenelyst 312. 
Øvrige veje tilhører de respektive grundejer-/parcelforeninger. 
 
c) Toppen har forslået en sti slået, der viser vej igennem græsmark til forbindende stier 
(Falkestien). Udarbejdelse af stiforslag fra Toppen kan afleveres til formanden Kim Brinck, 
som sørger for at bringe det videre til BUUS, og evt. også til godkendelse hos 
Naturstyrelsen, der ejer en del af området.  
 
d) Der er fortsat mulighed for at blive en del af Grønt udvalg ved at rette henvendelse til 
formanden Kim Brinck – se mere om udvalget på hjemmesiden her:  
https://helenelyst.wordpress.com/ 

 
 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor  
Peder (205) aflagde regnskab for perioden 01.07.2020 til 30.06.2021. Regnskabet blev godkendt 
af  forsamlingen.  

4. Rettidigt indkomne forslag  
Stisystem omkring Toppen (fra nr. 207, Dorte): 

Der var en god og konstruktiv diskussion og der kom mange gode kommentarer til stien, som både 
talte for og imod tydeligere markerede stier omkring Toppen. 

Diskussionen endte med to afstemninger, der taler ind i den vedligeholdelsesplan, som ligger på 
helenelyst.net - se den her: https://helenelyst.files.wordpress.com/2017/03/grc3b8n-
vedligeholdelse-2016.pdf 

1) Der blev stemt om, hvorvidt der ønskes slået en sti mellem hus nr. 213 og 215, gennem 
bærbusk-hækken, og over til den sti, som findes langs Fredsskoven. Den nye sti er allerede tegnet 
ind på vedligeholdelsesplanen, som en sti, der slåes 6 gange om året. 

Stemmer: FOR = 10, IMOD = 1, BLANK = 1 (der var fuldmagt/stemme fra nr. 203), så ialt 12 
stemmer til forsamlingen. 

https://helenelyst.wordpress.com/
https://helenelyst.files.wordpress.com/2017/03/grc3b8n-vedligeholdelse-2016.pdf


2) Der blev stemt om ønske til ændring af vedligeholdelsesplanen, så græsarealet foran 1-
planshusene og græsarealet omkring Birketræerne hen til stien langs Fredsskoven (og rundt om 
den nye sti i punkt 1) reduceres til 1 x slåning om året i stedet for 3 x slåning om året, som 
vedligeholdelsesplanen foreskriver. 

Stemmer: FOR = 11, IMOD = 1. 

Resultatet af de to afstemninger fremsendes til Kim Brinch (formanden for Grundejerforeningen for 
Helenelyst, Porskær og Laskedalen), da det er den forening/evt. i samråd med Naturstyrelsen, der 
skal sige GO og sætter action på ændringerne. 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.  
Peder fremlagde budgettet for 01.07.2021 til 30.06.22. Som følge af kontigentnedsættelse på 100 
kr/parcel til Storparcel 6A-6G, vil Toppens kontigent ligeledes være reduceret med 100 kr/parcel i 
det nye/igangværende regnskabsår. Budgettet blev godkendt uden kommentarer. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter  
Tre af Bestyrelsens medlemmer stillede op til valg og blev genvalgt: Dorrit (197), Peder (205) og 
Dorte (207). 

Poul (199) er fraflyttet Toppen og Jesper (185) ønskede ikke genvalg. Vi takker dem begge for 
deres indsats i Bestyrelsen. 

Svend Aage (213) og Jens (221) blev valgt ind i Bestyrelsen. Vi ønsker dem begge velkommen til 
og glæder os til samarbejdet. 

Ingen suppleanter blev valgt. 

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  
Thomas (211) blev valgt som revisorsuppleant, efter accept til sommerfesten. 

11. Evt. 

1. Der skal findes ny vicevært, da Jesper (185), som pt er vicevært har sat sit hus til salg og 
han forventer derfor at fraflytte Toppen i nærmeste fremtid. Bestyrelsen arbejder på at få 
udpeget en ny vicevært. 

2. Der skal endvidere findes et nyt festudvalg til sommerfest 2022. Der blev talt om den 
manglende interesse i sommerfest 2021, både i forhold til engagement i festudvalget og i 
antal tilmeldte til festen (16 tilmeldte, ca. halvdelen af normal deltagelse), skulle tillægges 
noget betydning?! Er det et udtryk for manglende lyst, tilfældigt eller skyldes det måske, at 
Corona-nedlukningen har udsat mange aktiviteter, som lige nu skal afvikles? Vi formoder 
det sidste, så alle håber, at vi kan samle et festudvalg til næste års sommerfest. Kom frisk! 



Vi opfordrer alle til at tage initiativ og sende en mail til alle, hvis du/I er klar til at give en 
hånd med. 

3. Der blev spurgt til regler for udskiftning af postkasse. Der blev talt om, at det med tiden kan 
være svært at finde præcis den samme postkasse, men det skal forsøges eller i hvertfald 
finde en der kommer så tæt på som muligt, så vi bibeholder det fælles ensartede look på 
Toppen, som vi tidligere er blevet enige om er vigtigt for at holde højt æstetik i vores 
arkitekttegnede huse. 

4. Der blev påpeget og stillet sig undret over beskæring af fælles træ (ud for nr. 181). Fælles 
træer, buske m.m. er et fælles ansvar og fælles beslutning om, hvorvidt og hvornår de skal 
beskæres, fældes etc. Se mere her: https://helenelyst.files.wordpress.com/2021/08/
gracc8azoneareal.pdf  
Er der ønsker til ændring af fælles beplantning, skal der tages kontakt til Bestyrelsen.  
Det er tidligere besluttet, at vi bruger BUUS til disse opgaver. 

5. Der blev nævnt, at der i den seneste tid har været en del støj (bl.a. højt musik) på Toppen 
sent på aftenen/natten, også på hverdage. Vi opfordrer alle til at tage hensyn til naboer og 
minimere gener for Toppens øvrige beboere og andre i vores område. Skal der holdes fest, 
så send evt. en mail rundt eller lav et opslag på facebook (Helenelyst Nyt) for at varsle evt. 
gener - det er god stil! 

6. Der er kommet en del nye beboere til Toppen, som måske ikke helt er blevet bekendt med 
Toppens vedtægter, ordensregler etc. i forbindelse med køb af hus på Toppen. Bestyrelsen 
vil arbejde på et lille velkomst-skriv, som kan gør det lettere at falde ind i det gode 
naboskab vi har på Toppen. 

https://helenelyst.files.wordpress.com/2021/08/gracc8azoneareal.pdf

