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                                   Substitut for Generalforsamling 

1.  

Ordinær generalforsamling var indkaldt til torsdag den 21. marts kl 19.00 på 
Trongårdsskolen. 

På grund af Corona-pandemien blev Danmark lukket ned og forsamlinger over 10 personer 
forbudt, derfor blev generalforsamlingen aflyst. 

 

2. Formandens beretning: 

Generalforsamlingen for 2018 blev gennemført d. 21. marts, 2019. Mødet var flyttet til 
Skoletorvet på Trongårdsskolen efter en årrække med fine møder på Force Technology (og 
igen tak til Poul for dette).  

Bestyrelsen blev genvalgt og regnskab og budget godkendt. Derefter et dejligt traktement og 
hyggeligt samvær indtil mødet var slut.  

Vejfejning den 7. april foregik som planlagt og efterfølgende fint traktement med pølser og 
drikkevarer på hjørnet ved Minna og Poul.  

Vejfesten d. 30. august 2019 på plænen ved Minna og Poul foregik med flot deltagelse af 
både voksne og børn. Tak til alle der hjalp og deltog  

2019 var et år præget af de mange aktiviteter i området og her skal nævnes Novozymes 
indvielse, Life første spadestik, Letbane-forberedelser, fjernvarmegravning, påbegyndt 
udskiftning af vandforsyningsmateriel i vejene, serviceaftaler omkring snerydning udvidet 
til brøndrensning og gadefejning. Endvidere skal nævnes den fortsatte mødeaktivitet med 
borgmesteren og kommunens inddragelse af grundejerforeningerne i aktuelle sager.  

Af påbegyndte aktivister, hvor vi er i dialog med kommunen, skal nævnes:  

· Udskiftning af gadebelysning, møde med LTK forestående og lang dialog om 
lampeudformning  



· LTK har været på besigtigelse efter vores invitation og anerkendt at de vil bekost og 
arrangere ny belægning på vore 2 veje i 2020. er p.t. under koordinering med 
vandforsyningen, så denne evt. udskiftning kan ske før ny belægning.  

Hjorthøj 31, der blev udstykket i 2017 er nu solgt og vi har indledt kontakt med køber. 
Nærmere herom.  

Gadevangen 50 er solgt.  

Vejfejning, søndag d. 19. april, 2020 kl. 10:00 (vi afventer nye retningslinjer fra 
sundhedsstyrelsen, før vi ved om arrangementet kan gennemføres.) 

Sommerfest, fredag, d. 28. august 2020. Vigtigt at festkomité melder sig. 

3. Regnskabsaflæggelse: 

Regnskab for 2019 og budget for 2020 er blevet udsendt på mail. Der er ikke modtaget 
spørgsmål, så både regnskab og budget anses for at være godkendt og gældende. 

4. Kontingent: 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1000 kr. med indbetaling senest 1. september 
2020. Der vil være 100 kr. rabat ved tidlig indbetaling, dvs kontingent på 900 kr. ved 
indbetaling inden 1. juni 2020. Benyt venligst NORDEA reg. Nr. 2252 konto 6283436983 

5. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag 

6. Bestyrelse, suppleant og revisor: 

Bestyrelsen foreslår konstituering. Bestyrelsen består således af Carsten Bruun (GV56) 
formand, Henrik Hornhaver (Hj4) kasserer, Mette Ulrich (Hj8) sekretær og Susanne 
Bangert Struwe (Hj19) suppleant. 

Jørgen Bach (Hj6) revisor. 

 

 

 

7. Eventuelt 

Der skal etableres en festkomite, der skal hjælpe med den kommende vejfest. Interesserede 
bedes melde sig hos bestyrelsen 

Modtagne kommentarer: 



Hjorthøj 11,  
Hvis nogle af vore beboere skulle blive ramt af Virussen og får behov for hjælp kan de 
melde det ud på vores fælles mail.  
Det kunne være mest nødvendige indkøb. I så fald vil MobilePay være praktisk så man ikke 
fysisk kommer i kontakt med hinanden.  
 
 
Hjorthøj 5 og Hjorthøj 4 
At få fjernet de nye skraldespande, som er blevet etableret på Vejporten af hensyn til 
områdets udseende. 

 

 

 

 

Carsten Bruun                                                                                           Mette Ulrich 


