
Referat fra generalforsamlingen i afd. 3 under grundejerforeningen
Holmstrup Bakker den 24.2.2020

Generalforsamlingen blev indledt med velkomst af foreningens formand Kim Dalbøge og
det blev konstateret, at 19 husstande - heraf 4 fra bestyrelsen - var fremmødte.

Generalforsamlingen startede traditionen tro med indtagelsen af et par håndmadder.
Herefter indledtes generalforsamlingen med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent

Jens Arne Skjøtt blev enstemmigt valgt.
Han takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år

Beretningen blev fremlagt i decentraliseret form med følgende indhold:

Formand Kim Dalbøge redegjorde for opfølgende eftersyn af veje og stier for så vidt angår
revner i asfalt samt eventuel udbedring heraf. Der afholdes endegyldigt møde med Munck
herom senere på foråret. Herudover har der været afholdt en del møder med Arhus
Kommune i forbindelse med adgangsforhold til at retablere ny fjernvarmeforsyning til
Eldalen fra serpentinerstien. Grundejerforeningen er i denne forbindelse kompenseret med
kr. 5.000, som dog tilfalder hovedforeningen.

Kim meddelte, at hovedforeningen på den kommende generalforsamling den 2.4.2020 har
fremsat forslag om overtagelse af al vedligeholdelse af de grønne områåer. Der var ingen
indvendinger imod dette.

Agner oplyste herpå status for kommunens planlagte lukning af Holmstruphøjvejs udkørsel
til Viborgvej. Efter 168 høringssvar, som i øjeblikket er under opsamling hos forvaltningen,
opfordrede Agner til, at den enkelte grundejer benytter sin ret til foretræde for teknisk
udvalg forinden endelig afgørelse træffes. Per Hundsøe gjorde opmærksom på eventuel
ekspropriation af arealet omkring børnehaven, hvilket hovedbestyrelsen allerede er
opmærksom på.

Jason harfulgt op på sidste års beslutning om etablering af fartdæmpende foranstaltninger
omkring stikvejenes udmunding omkring nr. 193. Bestyrelsen har modtaget 2 tilbud fra
hhv. firmaer Safe.Road og Trafikgummi på hhv. ca. kr. 55.000 og kr. 20.000. Tilbuddene er
stort set ens, og bestyrelse agter således at gå videre med sidstnævnte tilbud, som i

princippet består af 3 vejbump til ca. kr, 6.800 pr. stk. I første omgang vil vi forsøge med 2
bump udfor nr. 123 samt nr.69.



Jens Arne fremlagde forskellige versioner af legeredskaber. Der er indhentet tilbud fra 2-3
forskellige firmaer, som alle er godkendte producenter af legeplads redskaber. Der er tale
om forskellige løsninger i intervallet kr. 20.000 - 100.000 (eventuel mulighed for selvbyg).
Det har været bestyrelsens ønske, at en ny legeplads kunne etableres i samarbejOe meO
den allerede eksisterende legeplads i afdeling 7, som står overfor en større renovering.
Afdeling 7 er meget positiv ovedor denne løsning, og vil sende forslaget til afstemning på
dennes generalforsamling den 26.3.2020. Daniel (nr. 45) mente, at denne placering ikke
var attraktiv, og foreslog i stedet etablering af en ny fælles legeplads for hele
grundejerforeningen (Hovedforeningen) ved søerne. Daniel blev opfordret til at fremsætte
forslaget på hovedforeningens generalforsamling den 2. april 2020.
Preben (nr. 27) gjorde opmærksom på de obligatoriske tilsyn med offentlige legepladser.
Jason har allerede undersøgt reglerne herom, og oplyste, at der ved legepladserpå fælles
områder var tilstrækkeligt med en godkendelse fra producentens side, som efterfølgende
årligt skal opfølges af grundejerforeningen efter forud liggende forskrifter.
Grundejerforeningen er ansvarlig for eventuelle skader, som allerede ved tidligere
u ndersøgelser er bekræft et i nddækket af foren i n gens a nsvarsforsikri ng.

3. Kassererens aflæggelse af regnskab

Agner Madsen fremlagde regnskabetfor 2019, som enstemmigt blev godkendt.

Regnskabet udviste et overskud på kr.1 0.728 imod et budgetteret et overskud på kr. 6.800
Foreningen har pr. 31 .12.2019 en samlet egenkapital på kr. 473.388 fordelt på i alt 79
husstande.

4. Rettidige indkommende forslag

Der var ikke fremkommet forslag til dette års generalforsamling.

5. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent for kommende år

Med fastsættelse af uændret kontingent blev fremlagt et budget med et forventet resultat
på kr. 2.400 for 2020. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Agner (nr.29), som var på valg, meddelte at han yderst gerne så sig fritaget for genvalg.
Da der imidlertid - endnu engang - ikke var muligt at finde en afløs-er, inåvilgede ngner i

at forsætte endnu en periode under forudsætning af, at der arbejdes intenst på af finde en
ny kasserer. Bestyrelsen består således af:
Kim Dalbøge (nr. 97), Agner Madsen (nr. 2g), Jens Arne Skjøtt (nr. 59), Jason Greve
Holbech (nr. 197).



7. Valg af suppleant

Lars Vad La Cour (nr. 123) valgtes som suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og suppleant

Gert Hasager blev genvalgt. Der blev ikke valgt revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Under eventuelt fremkom følgende synspunkter:

Per Hundsøe gjorde opmærksom på dannelse af lille vand sø ud for vendepladsen udfor
nr. 105. Kim tager dette med under hans gennemgang med Munck.

Jason oplyste, at han havde være opmærksom på manglende retablering fra Aura side, da
man nedlagde fiberkabler. Der er tal om manglende asfaltering ved udkørsler samt
armeringssten. Jason modtager gerne meddelelser herom, såfremt der måtte forekomme
endnu ikke konstaterede mangler i denne forbindelse.

Lars Fentz (nr. 79)forespurgte til foreningens trailer. Da vore gamle trailer var opslidt, og
behovet for en trailer var aftagende har foreningen ikke genanskaffet en ny trailer, men
henviste til, at der forelå mulighed for gratis / delvis gratis udlån af trailere fra Silvan, Bilka,
Bauhaus m.fl.

Afslutningsvis beklagede formanden, at der under forløbet havde været mindre
proceduremæssige fejl, og rettede samtidigt en stor tak til den samlede bestyrelse for et
godt samarbejde.

Dirigenten takkede herpå for god ro og orden.

Arhus, den 25. februar 2020

Dirigent
Jens Arne Skjøtt
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