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1. Valg af dirigent:
Poul Jørgensen blev traditionen tro valgt uden modkandidat og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. Ved navneopråb konstateredes, at 31
medlemmer var mødt frem repræsenterende 20 parceller (ud af 44). En opdateret navneliste er
vedlagt dette referat

2. Formandens beretning:
Vejfejningen 10 april 2011 forløb godt, fint vejr og stor hjælpsomhed til også at feje for beboere, der
ikke selv kan. Ved det efterfølgende kommunale vejsyn troppede 2 mand op, lyttede, kiggede og
noterede, og vi håber at der i år sker noget med de steder, der trænger til udbedring
(rendestensbrønde og lunken/fordybningen på Hjorthøj). Dette års vejfejning bliver 22 april,
startende kl. 10. Bagefter er der pølser og øl mm som sædvanligt. Efterfølgende vejsyn er
berammet til 26 april.
Opsætning af postkasser er afsluttet og det er bestemt endt med et nydeligt resultat. Postkasserne er
flyttet lidt ind fra fortovet, hvilket så desværre medfører at at postbuddet nu ofte skyder genvej hen
over græsset.
Stivedligeholdelse. Vi har i det forløbne fået fat i en energisk mand, der har gjort stien i stand, og vi
forventer, at han vil fortsætte i år også. Vintervedligeholdelse med grusning fra vores nye
grusbeholder har også fungeret godt. Og endelig er plankerne for enden af stien mod Hjortekærsvej
blevet udskiftet og malet.
Snerydning mm blev primært diskuteret under Regnskab/budget.
Vejfesten 19 august gik også godt ikke mindst fordi arrangementet p gr. a kraftig blæst blev forlagt
til havestuen Hj 11.
3. Foreningens 50-års jubilæum
Som nævnt tidligere er 2013 året, hvor bebyggelsen og grundejerforeningen kan fejre 50 års
jubilæum, og der meldte sig heldigvis et antal frivillige til at arrangere 'noget' i den anledning.
Gruppen består af: Minna Rinsing (Gv 47), Inge W. Ø.Larsen (Hj 9), Elisa Troen (Gv 52), Jørgen
Gerstoft (Hj 3) og Evy & Per K. Larsen (Hj 14). Man er velkommen til at kontakte dem, og der vil
på et senere tidspunkt komme et udspil fra gruppen.

4. Regnskabsaflæggelse:
Regnskabet for 2011 blev gennemgået af Kassereren, der påpegede det uheldige i, at omkring
halvdelen af parcellerne ikke havde fået betalt kontingent i løbet af året. Dette er dog nu sket.
Langt den største udgift i årets løb har været til snerydning/glatførebekæmpelse (28.248 kr.).
Foreningens formue er - ikke mindst på grund af dette - blevet reduceret til 29.114 kr.
I løbet af efteråret 2011 satte kommunen prisen for snerydning væsentligt op og inkluderede så til

