
REFERAT – GENERALFORSAMLING 2018 – H/F BORGERVÆNGET 

Referent: Søren Hasholt, Søren 

Dirigent: Ninette 

FORMANDENS BERETNING 

Formanden tager ordet og gennemgår beretningen foråret. 

 1 have solgt – Ellens gamle have. 

 Kirsten har købt generator som er doneret til foreningen og står til fri afbenyttelse i skuret. 

Afleveret tilbage med benzin og i fungerende stand. 

 Toiletrengøring. Rengøring er pålagt foreningens brugere i 2018. Efterlad det nu i rengjort tilstand, 

der er børst og rengøringsmidler til det samme. Skriv til Pia hvis der mangler. Jens kigger på 

montering af ekstra slange til spuling. 

 Bilparkering søndage: Ring til politiet på 114 og tag billeder af biler og nummerplader. 

 Kirsten Mattsen (have 66) er død og hendes have skal sælges. Boet er under opgørelse og når 

afsluttet vil den blive sendt til salg først via interne venteliste. 

 Der er stadig problemer med hurtigkørende trafik. Der vil bliver undersøgt status på manglende 

bump og følges op med kommunen. 

 H/F Borgervænget fylder 100 år om tre år 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen 

REGNSKAB 17/18 

Kassereren fremlagde regnskab for året: 

 Brand og indboforsikring har genereret mindre underskud 

 Det foreslås at foreningen dækker underskud. Forslaget vedtages 

Generalforsamlingen godkender regnskabet. 

BUDGET 18/19 

Generalforsamlingen godkender budget 

VALG TIL BESTYRELSEN 

 Pia fortsætter som formand 

 Kirsten opstiller: Genvalgt 

 Michael opstiller: Genvalgt 

VALG AF KASSERER 

 Pernille opstiller: Genvalgt 

VALG AF SUPPLEANTER 

 Søren opstiller: Genvalgt 

 Maiken opstiller: Genvalgt 

 



REFERAT – GENERALFORSAMLING 2018 – H/F BORGERVÆNGET 

VALG AF REVISOR 

 Helle opstiller: Genvalgt 

BERETNING FRA HEGNSUDVALGET 

 Hegnsudvalget har intet at berettelse 

 Vedligeholdelsespligt af hegn diskuteres. Påligger ejeren. 

 Udvalgets fremtid diskuteres under eventuel 

EVENTUELT 

 Vejudvalg: Skiltning med hastighedsbegrænsning skal opdateres. Pia og Tina tager charge 

på forhold omkring vej med kommunen. Herunder: Hvilken fartgrænse er reelt gældende, 

hvornår kommer det manglende bump.  

 Festudvalg: Jette og Kirsten overtager festudvalget og ser på dato for en sommerfest. 

 Hegnudvalg: Hegnsudvalget kører videre på lead af Jane og Karsten. Udvalget skal 

undersøge forhold/regler/rettigheder og forpligtelser. Undersøger omkostninger ifm. 

Nedrivning og genetablering af trådhegn. 

 Træfældning/beskæring: Det drøftes at undersøge fældning/topkapning af DSB store træer 

ud mod banen ift lys og faldfare. Hvis ønskes udført som fælles projekt med 

budgetbelastning skal det godkendes på næstkommende generalforsamling. 

 

SH/Maj 2018 


