
TOPPEN: Referat af generalforsamling den 27. august 2022. 

Tilstede: 181, 183, 189, 193, 197, 199, 203, 205, 207, 209, 211, 219. 

1. Valg af dirigent og referent  
Lene (219) blev valgt som dirigent. Dorte (207) som referent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

Toppen: 

• Stille år, afholdt et bestyrelsesmøde den 21/3-2022. 
• Afholdt arbejdsdag den 29/4-2022 (fik beskåret træer langs vores veje/huse). 
• Har været i dialog med Buus om at udvide vores aftale, men det var ret dyrt, så vi 

fortsætter uændret vores vedligeholdelsesaftale med Buus. 
• Fået udarbejdet en velkomst-folder med info om Toppen. 
• Ny vicevært på Toppen - tak til Annelise (181). 
• Festudvalg - Lene (219), Thomas (211) og Dorte (207) arrangerer endnu en sommerfest 
• Fortsat dialog med Naturstyrelsen om beplantning foran et-plans husene.  

Henning (201), Sven Aage (213) og Dorte (207) havde Naturstyrelsen på besøg før 
sommerferien for at tilse området og tale hele forløbet igennem med dem. De synes, vi har 
super spændende og attraktiv natur omkring os, og er ikke meget for at røre den vilde 
natur.  
De lovede dog at vende tilbage efter sommerferien, da de skulle undersøge om vi var 
blevet lovet beskæring af tidligere medarbejdere hos Naturstyrelsen. Det mener vi helt klar, 
at vi er!  
Tilbagemeldingen fra Naturstyrelsen lader vente på sig, Henning er på vej med en rykker. 

• Nye beboere på Toppen: Lærke og Simon i nr. 185, Josefine og Alexander i nr. 189,  
Mia, Emil og lille Gry i nr. 193. Varm velkommen til dem alle. 

• Dorrit (197) fortsætter som Toppens repræsentant i Storparcelforeningen 6A-6G. 
• Der var fint fremmøde til fællesspisning torsdag den 25. august. Næste og sidste 

fællesspisning i år er torsdag den 29. september - hvis vejret tillader det. 
 
Storparcelforeningen 6A-6G, afholdt GF 25/4-2022: 

• Ikke meget aktivitet i denne Storparcelforening. 
• Hjertestarteren ved Helenelyst 245 har fået 5 års eftersyn med udskiftning af batterier. 
• Økonomi pr. 31/12-2021: Underskud på godt 16.000 kr.  

Underskuddet skyldes kontigentnedsættelse sidste år, og at GF for Helenelyst, Porskær og 
Laskedalen ikke efterfølgende valgte også at nedsætte deres kontigent. Samtidig var der 
ekstra ordinære udgifter til reparation af grusstien.  
Aktiver på knap 132.000 kr. må siges at være tilfredsstillende.  

• Fremlagte budget 2022 blev godkendt med uændret kontigent fra 2021, men som følge af 
det uændrede kontigent til GF for Helenelyst, Porskær og Laskedalen er der budgettet et 
underskud på knap 12.000 kr. i 2022.  

• Grundet den solide egenkapital i Storparcelforeningen vil der pr. 31/12-2022 overføres 
50.000 kr. til en ny Vejfond (ikke tidligere etableret i Storparcelforeningen) og der varsles 
allerede nu kontigentstigning i 2023 med 100 kr./år/husstand som hensættes til den 
nyetablerede Vejfond i Storparcelforeningen. 

• Formand Michael Bisgaard Larsen (Grundejerforeningen Skovly/6G) blev enstemmigt 
genvalgt uden modkandidater. 

• Bestyrelsesmedlemmer er en repræsentant fra hver parcelforening 6A-6G.  
Dorrit er Toppens repræsentant (6F). 

• Jørgen Sørensen (Andelsforeningen ved Skoven/6E) blev enstemmigt genvalgt som 
kasserer. 



• Verner Snog (Andelsforeningen Helenelyst/6D) blev genvalgt som revisor og Charlotte 
Kildsgaard (Grundejerforeningen Helenelyst 312-354/6A) blev valgt som revisor-suppleant. 

Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær & Laskedalen – GF 24/5-2022: 

• Har afholdt online og fysiske bestyrelsesmøder i 2022. 
• Der er blevet foretaget udbud af foreningens generelle grønne vedligeholdelse.  

3 tilbud fra BUUS, Tolstrup og OKNygaard. Valget er truffet på baggrund af pris og kvalitet 
og BUUS blev valgt, så samarbejdet med dem fortsætter, dog med nogle justeringer af 
ydelsesomfanget, som gav en lavere pris. Bl.a. bliver græsarealet vest for Toppen (ved 
Birketræerne) kun klippet 2 gange/år i stedet for 3 gange/år. 

• Der er indgået aftale med GF Højriisparken om beskæring af beplantning langs den sti, der 
går parallelt mellem Laskedalens sydlige område og den gamle Tulipgrunds nordlige 
området. Men beskæring er kun i samråd med Bestyrelsen.  

• Selvbestaltet beskæring af Grundejerforeningens beplantning er ikke tilladt. Er man generet 
af enkelte træer kan der aftales med Grundejerforeningen (fra gang til gang), hvilke træer, 
der kan beskæres og hvordan.  
Der har været problemer med beplantningen langs stien på Langdalsvej og Helenelyst til 
trods for en klar aftale. Man dropper politianmeldelse, men trækker aftalen tilbage.  
Ligeledes gøres der opmærksom på, at legeredskaber ikke må opstilles på fællesarealer. 

• Naturstyrelsen har i juni 2021 udbedret/opgraderet stien gennem Laskedalen (skovstykket 
mod vest). 

• Der er kommet 2 nye fodboldmål op, trods manglende frivillig hjælp. 
• Picnic-/aktivitetsområdes første 1. etape er udført i foråret 2022: Der er kommet Tarzan-

bane på græsarealet overfor den eksisterende legeplads. 2. etape er også igang/etableret 
med bl.a. nye bord-bænkesæt. 

• Aarhus Kommune har kontaktet foreningen vedr. gadebelysning i vores område. 
Belysningen skal fremover baseres på LED, så de kan dæmpes i nattetimerne i stedet for 
at hver anden slukkes, som det sker i dag. Der er endnu ikke meldt en dato ud for 
udskiftning. 

• Trafik på Helenelystvejen er igen til diskussion efter et uheld i krydset Helenelyst/
Laskedalen Nytårsdag 2022. Men Aarhus kommune afviser igen blankt at hjælpe med 
fartnedsættelse, da hastighedsmålinger ikke viser, at der køres for stærkt (max. 50 km/t). 
Foreningen forsøger dog igen med argumentet om, at svinget er relativt skarpt, så ønsket 
er at få hastigheden sat ned til 40 km/t. 
Under Generalforsamlingen kom der bl.a. forslag på opstilling af en måler, der tæller op 
(km/t), markering/skiltning at der er en børnehave/krydsende cyklister. Bestyrelsen vil se 
nærmere på disse forslag. 

• Regnskab 2021 blev godkendt med et driftsresultat på ca. 21.000 kr. (der var budgetteret 
underskud på ca. 45.000 kr. Overskuddet skyldes fortrinsvist en forsinkelse i omkostninger 
til sommervedligeholdelse, forsinkelse i beplantning ved fitnessbanen og besparelse på 
legeplads. 

• Budget 2022 blev godkendt med et budgetteret underskud til næste år på ca. 29.000,- 
Man fastholder dog kontigent til trods for underskud pga Grundejerforeningens gode 
likviditetsforhold. 
Aktiver pr. 31/12-2021: Godt 1 mio. kr. Heraf er ca. 185.000 kr. hensat til Vejfonden. 
I 2022 bliver der hensat 50.000 kr. til Vejfonden. Bestyrelsen vil kigge nærmere på, om det 
beløb er stor nok i fremtiden (ca. 7.000 m2 fællesveje). 

• Formand: Kim Brinck genopstillede og blev valgt uden modkandidat. 



• Revisor og revisorsuppleanter: Ingelise Johansen (Helenelyst 264) er siddende revisor 
og blev genvalgt uden modkandidat. 
Gorm Ruge (Laskedalen 34) stillede op og blev valgt som revisorsuppleant uden 
modkandidat. 

• Under evt: 
Her blev der diskuteret problemer med beboere på Langdalsvej og Mariendalsvej, som er 
begyndt at inddrage dele af vores fællesarealer og har foretaget beskæring af foreningens 
træer/beplantning, som går ud over den aftale, man tidligere har indgået med dem.  
Aftalen lød på, at de kunne beskære 4 meter ind på vores område - beplantningsbæltet er 
ca. 10 meter! 
Grundejerforeningen retter derfor skriftlig henvendelse til de enkelte beboere og beder dem 
genetablere vores areal og gør dem opmærksom på, at den tidligere aftale trækkes tilbage. 
 

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor  
Peder (205) gennemgik regnskab for perioden 01.07.2021 til 30.06.2022.  
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.  

4. Rettidigt indkomne forslag  
Fra nr.181 (Annelise): 
 Forslag om fælles vinduespudser så vi får en god pris og en fast aftale?  
 Altså selvfølgelig frivilligt men der vil da være penge at spare der på en samlet pulje 
Alle gav udtryk for, at det var en god ide at undersøge en fælles vinduespudser på Toppen. 
Annelise (181) har allerede fået et tilbud. Dorte (207) indhenter endnu et tilbud og sender snarest  
en mail ud med tilbud, som selvfølgelig er frivilligt om man vil tage imod.  

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.  
Peder fremlagde budget for 01.07.2022 til 30.06.23.  
Toppens kontigent er uændret og budgettet blev godkendt uden kommentarer. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter  
Hele Bestyrelsen stillede op til valg og alle blev genvalgte uden modkandidater:  
Dorrit (197), Peder (205) og Dorte (207), Sven Aage (213) og Jens (221). 
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  
Alexander (189) blev valgt som revisorsuppleant. 

 



 
11. Evt. 

1. Et af vores “Legende børn”-skilte er forsvundet?! Mon nogen har set det? Mon det dukker 
op igen? Bestyrelsen vil arbejde på evt. nyt skilt. 

2. Nettet til sandkassen er ofte ikke lagt på. Måske det er vinden, der blæser det af?!  
Men lige en reminder om, at nettet skal på efter brug, så vi undgår katten bruger 
sandkassen til…. 

3. Dorte (207) havde et ønske/forslag med fra Gytte (213) - en fælles tørresnor på Toppen. 
Det viser sig, at der allerede er en tørresnor ved legepladsen (står på fællesarealer), som 
alle er velkomne til at benytte. 

4. Nyt festudvalg blev udpeget: Emil (193) og Alexander (189).  


