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Referat fra Delegeretmøde den 19. maj 2009.      
 
12. juni 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmeudvalg. 
3. Formandens beretning. 
4. Regnskabet 2008 fremlægges til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Budget for år 2010 og kontingent. 
7. valg af:  

a. kasserer – Dyveke Sørensen er villig til genvalg. 
b. 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Bent Petersen er villig til genvalg. 
Ellen Enevoldsen modtager ikke genvalg. 

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 
9. Valg af revisorer 

   Ole kvist og Harding Larsen eg begge villige til genvalg. 
10. Valg af revisorsuppleant, Ole Sørensen er villig til genvalg. 
11. Eventuelt. 

 
Mødet startede kl. 19.08. 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte og fortsatte mødet ved at gå i gang med den udsendte 
dagsorden. 
 
Ad. 1  Valg af dirigent. 
 
På bestyrelsens vegne foreslog formanden Harding Larsen som dirigent. Der var ikke andre 
kandidater og Harding Larsen blev enstemmigt valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt. 
 
Ad. 2  Valg af stemmeudvalg. 
 
Dirigenten foreslog, at de forrest placerede på de 3 rækker valgtes som stemmetællere, dette blev 
vedtaget. 
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Ad. 3  Formandens beretning. 
 
Beretningen var tilsendt de delegerede sammen med indkaldelsen. 
Formanden uddybede beretningen og gav enkelte kommentarer til de enkelte arrangementer som 
der havde været i det forløbne år.  
Der kom flere kommentarer og spørgsmål til formanden i forbindelse med beretningen. 

• William Lerche, G/F Pilegården spurgte ang. De nye belysningsmaster, mener at de nye 
belysningsarmaturer giver mindre lys på fortovene. Dette vil ofte forekomme.  
Bestyrelsen undersøger om der er en standard for hvor mange lux der skal være på fortove 
og om der er øvrige krav til gadebelysning. 

• G/F Soldalen meddelte, at man her har fået flere lamper for nogle år siden. 
• G/F Lærkevang: Kommunen har udtalt at sparepærerne der udsender mindre lys. 
• Dyveke Sørensen: Mente at Dong Energy har udtalt, på et indledende møde på 

Skelgårdsskolen, at de nye belysningsarmaturer giver et anderledes lys. 
• Der blev givet meddelelse om telefonnummeret til Dong Energy som er: 72 10 20 30. 
• Ingemann: Mente at der er uoverensstemmelser ved det angivne medlemstal. 
• William Lerche, G/F Pilegården: forespurgte om Lett advokaterne er dyrere end andre og 

om Grundejersammenslutninger er tilfredse med dette advokatfirma. 
 
Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen som herefter blev taget til efterretning.  
 
Ad. 4  Regnskab 2008 fremlægges til godkendelse. 
 
Kassereren fremlagde regnskabet som var udsendt sammen med indkaldelsen.  
G/F Soldalen spurgte om Sammenslutningen kunne yde tilskud til enkelte foreninger især omkring 
sager der behandles gennem advokat?  
Henrik Petersen G/F Grænsen: Vi kan jo ikke beslutte nye regler om bidrag til advokat i dag, 
bestyrelsen må komme med et oplæg! 
Der blev svaret, at skulle det være tilfældet må og skal det være i sager der efter bestyrelsens 
vurdering har almen interesse for Sammenslutningens medlemmer. Dette må vurderes nøje fra sag 
til sag! 
Efter denne gode debat blev regnskabet sat til afstemning og blev godkendt enstemmigt. 
 
Ad. 5  Behandling af indkomne forslag. 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 6  Budget for 2010 og kontingent. 
 
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent for 2010, dette blev vedtaget. 
Budgettet for 2010 blev fremlagt og enstemmigt vedtaget. 
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Ad. 7  Valg af kasserer og bestyrelsesmedlemmer. 
 
Dyveke Sørensen blev genvalgt som kasserer. 
Bent Pedersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
Ellen Enevoldsen ønskede ikke genvalg og der blev derfor efterlyst medlemmer der kunne have lyst 
til at indtræde i bestyrelsen. Der var ingen som ønskede at opstille som bestyrelsesmedlem. 
Mødet blev suspenderet i ca. 10 min. Så alle kunne tage en snak om problematikken. Da mødet blev 
genoptaget meddeltes det at Kai Tage Møller fra G/F Tømmerup Villaby var villig til at indtræde i 
bestyrelsen, Dette blev vedtaget. 
Under dette punkt opstod det en rigtig god debat omkring Kommunens Tekniske Forvaltning, 
vejrenoveringer m.m. og i øvrigt en stor erfaringsudveksling mellem medlemmerne. Dirigenten og 
bestyrelsen mente at denne debat var så god, at det ville ødelægge debatten hvis den blev afbrudt, 
selvom debatten egentlig hørte til under punkt 11, men det var en god debat!! 
 
 
Ad. 8.  Valg af bestyrelsessuppleant. 
 
Der var ingen der ønskede at opstille som bestyrelsessuppleant, derfor blev der ikke valgt nogen 
bestyrelsessuppleant. 
 
Ad. 9  Valg af revisorer. 
 
Ole Kvist  og Harding Larsen blev begge genvalgt som revisorer. 
 
Ad. 10  Valg af revisorsuppleant. 
 
Jan Ingemann blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Ad. 11  Eventuelt. 
 
Ole Kvist: tog debatten omkring parcelejere der bor på offentlige veje og parcelejere der bor på 
private fællesveje. Vi betaler alle til offentlige veje og derfor bør alle betale til de private fællesveje. 
De Grundejerforeninger der bor ”bagerst” i et område bør måske også betale til de 
Grundejerforeninger man kører gennem, dette ville være solidarisk. 
Asger: Vedr. Kommunens papirindsamling, så har man i Grundejerforeningen modtaget et brev fra 
Teknisk Forvaltning der omhandler at vejene er for smalle ved rækkehusbyggeri, derfor opstilles 
der én eller flere fælles containere til indsamling af papir, således, at dr ikke mere er en container ud 
for hver parcel. Grundejerforeningen skal selv afholde udgiften til anskaffelse og vedligeholdelse af 
den/de fælles containere. Er der andre der samme problem? Er det noget Sammenslutningen vil gå 
ind i? 
Der blev efterlyst en god entreprenør der kan tage sig af snerydning, der blev udvekslet en del 
erfaring omkring dette. 
William Lerche roste den gode debat og erfaringsudveksling der havde været denne aften, det er 
første gang det er sket, mente William 
 
Der deltog 28 stemmeberettigede som repræsenterede 17 grundejerforeninger. 
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Formanden takkede Ellen for det arbejde som Ellen har udført i bestyrelsen og bød velkommen til 
Tage Møller. 
 
Formanden takkede dirigenten for et vel ledet møde og takkede de fremmødte for debatten og 
afsluttede mødet. 
 
Mødet sluttede kl. 20.50 
 
 
 
Kurt Wriedt 
Sekretær. 
 
 
 
 
 
 

WWW.SGTK.DK

