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Generalforsamling den 6. april 2016 kl. 19.00 

Der var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede.
Referent: Bente Maegaard (BM)

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Beretning 
3. Godkendelse af regnskab for 2015 og drøftelse af budget for 2016.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
6. Evt.

Punkt 1
Formanden Uffe Jacobsen (UJ) bød velkommen og foreslog Henrik Prebensen (HP), 
Lindebugten 46, som dirigent. HP blev valgt uden modkandidater. HP konstaterede at der var 
indkaldt efter reglerne, og at der ikke var bemærkninger til dagsorden.

Punkt 2
UJ præsenterede bestyrelsen og takkede bestyrelsesmedlemmerne for godt arbejde. Året har 
været præget af to store sagsområder, dels de store anlægsarbejder, dels arbejdet med 100 
årsjubilæet og jubilæumsbogen. Der er udsendt 3 GRUF, 1 mindre end sædvanligt, idet 
hjemmesidens nyhedsforum er blevet brugt meget. UJ anbefaler dette varmt. De enkelte 
bestyrelsesmedlemmer vil hver gennemgå nogle af deres opgaver.
Damhusledningen (HOFOR) BR: Der arbejdes nu i døgndrift, samt om lørdagen; men der er
støjdæmpning i muligt omfang. Forventer at borearbejdet er færdigt senest 1. august, så 
kommer kranen tilbage. Arbejdet skulle være færdigt ved årets udgang. Nedgravning af 
jordkabler (DONG): Er tidligere gennemgået. Har været trist at møde afvisning hos 
kommunen af berettigede ønsker om forbedring. Har dog ikke modtaget klager fra beboere.
Belysning (CITELUM) HHH: Vi har fået nye gadelamper. Hurtigt kvalitetsarbejde. Der 
udestår nogle småting vedr. steder hvor lampen er etableret midt i eller i nærheden af et træ 
eller en busk, 
som så skygger. Lamperne står efter et system så de dækker området bedst muligt med lys. 
Flot og hyggeligt lys. Tak til Vinding.
Veje (UJ): UJ, BR og HHH vil gå vejrunde for at tjekke vedligeholdelse og behov for 
istandsættelse. Særlige projekter: Runding i Solskrænten vil snart blive istandsat, problemer 
på Engdraget meldt til kommunen flere gange, men der sker intet. Man kan glæde sig over at 
fortovet Vestervang 32-34 endelig kom i orden! Det er ikke vores forening, men vigtigt for 
vores forening.
Ved den årlige sommervejrunde hvor der tjekkes rendesten, hække mv, var der en del der blev
bedt om at fjerne grus fra rendestenen, klippe grene der hang ud over fortovet mv. Men da der
blev tjekket op i september, så det bare værre ud. I år tjekker vi igen, men vi deler ikke sedler 
ud. 
Det forslag om at foreningen kan få udført det nødvendige arbejde på beboerens regning, som 
var til principdiskussion sidste år, har vi ikke arbejdet videre med. I forbindelse med de nye 
skybrudsplaner havde foreninger en mulighed for at melde projekter ind; men tiden var så 
kort og vi havde så mange andre sager, at vi ikke meldte noget ind. Der er udkommet et notat 



om private fællesveje, kan fås ved henvendelse til UJ. UJ opfordrede flere til at melde sig til 
Nabohjælp og Giftfri Have.
Snerydning (ENJ): I år fik vi lidt sne, ikke mindst en stor omgang meget tung sne. Der kom 
lidt feedback med ønsker om ændring, og det er rettet op igennem sæsonen.
Anlæg (KH): Der er aftalt møde med rosenpasserne for at aftale hvordan bedene skal holdes 
mv.
Hjemmesiden (Henrik Maegaard): Hjemmesiden og forum har ikke ændret sig meget – men 
husk at tænke på hvor mange der er interesseret i dit svar, det er muligt kun at sende til én. Stil
gerne forslag til ændringer.
Sociale arrangementer (BM): Sommerfesten gik fint, fastelavn gik fint. Takker alle de 
frivillige. Sommerfesten i år bliver 27. august (NB dato ændret siden generalforsamlingen), 
der vil blive behov for frivillige til at stille op og især rydde op bagefter, det gik fint sidste år.
Jubilæumsbog (BM): Som nævnt fylder foreningen 100 år i juni 2016. Et udvalg bestående 
af BM og KH fra bestyrelsen, Niels Borger, Peter Beck Hansen og Nils Holm Christensen 
(fotograf) har arbejdet med materiale til en bog, der nu er ved at være færdig til at gå til 
layout, så den kan være parat til jubilæet. Overborgmester Frank Jensen har skrevet forordet.
Jubilæumsarrangement (KH): Sammenkomsten afholdes søndag 19. juni midt på dagen, 
nærmere følger.

Diskussion:
Damhusledningen: Vinding, Lindebugten 59: ved gravearbejdet var fremkommet store sten 
der var vandslebne i den gamle ådal; det ville være fint at lægge dem frem omkring 
kontrolbygningen, når gravearbejdet er ovre. Borger, Solskrænten 35: man kunne have et 
forklarende skilt. BR går videre med sagen. DONG: Vinding, Lindebugten 59, bemærkede at 
en ordentlig reparation af vores veje var blevet modarbejdet udefra, hvilket han anså for en 
mærkelig opførsel. På den positive side lykkedes det at få de nødvendige kørefliser på alle 
hjørner, men det var svært. H. Prebensen, Lindebugten 46: Kan man begrænse den tilladte 
vægt af biler på vejene. UJ: Nej, der er ikke en grænse, og i øvrigt er der ikke mange tunge 
biler. Vinding, Lindebugten 59, mente dog at der er mange tunge biler og at fortovene bliver 
hårdt belastet. A. Prebensen mener at vi selv kan opfordre til at sende mindre biler.
Belysning: Friis, Engdraget 29: de nye lamper er pæne, men de lyser mindre; det er nærmest 
utrygt at gå på vejene, hver tredje lampe lyser ofte ikke pga sikringer der er gået. HHH: der er 
mindre spredning på lyset når masterne er lavere, men lyset burde være i orden, forstår ikke at
så meget som hver tredje ikke virker? Der kan blive behov for at beskære træer og buske for 
at få mere lys. UJ: vi venter til der kommer blade på træerne før vi tjekker. BR nævnte at han 
har fået en liste fra kommunen over træer der burde beskæres, men at beboerne reagerede 
negativt.
Veje: Vinding, Lindebugten 59, er glad for at der sker noget, vigtigt at få ordnet revnerne i 
belægningen. Se også på asfalten mellem fliser og kantsten.
Sne og grus: Vinding, Lindebugten 59, er glad for snerydningen. Mht grus, klagede Friis, 
Engdraget 29, over at det flyder ud og ikke bliver brugt, det ender med at der er hunde- og 
kattetoilet på fortovet. Folk kan selv købe grus hvis de vil have det. Eller grundejerforeningen 
kan rydde op. BR: vi har sat mængden ned til det halve, måske skal vi også overveje hvor det 
lægges. UJ: vi har lige haft to milde vintre, og vi skal huske at det er grundejerens ansvar hvis 
nogen falder på fortovet, så det er bedst at uddele grus. Beck Hansen, Vestervang 28, og 
Vinding, Lindebugten 59, mener grus er godt, og advarer mod salt.
Jubilæumsbog: Friis, Engdraget 29: vi glæder os. Borger, Solskrænten 35, foreslår at alle 
bedes om at flage 19. juni som ved tidligere jubilæer.
Klipning af hække og buske ud mod fortovet: Vinding, Lindebugten 59, fremhævede at 
hække skal klippes før de når ud til fortovet, man skal kunne gå uhindret på fliserne, 



foreningen må gribe ind hvis det bliver for slemt; det er for dårligt hvis det bliver grundejer 
mod grundejer. UJ enig i at man skal kunne gå uhindret på fliserne.
Beretningen blev godkendt.

Punkt 3. 
Carsten Hougaard Jensen (CHJ) gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt. 
CHJ gennemgik budgettet for 2016. Der var ingen bemærkninger.

Punkt 4. 
UJ fremlagde forslag 4a. Enstemmigt vedtaget.
UJ fremlagde forslag 4b. Vinding, Lindebugten 59: Bragende god idé. Enstemmigt vedtaget.

Punkt 5.
Formand Uffe Jacobsen, Mellemleddet 7, blev valgt som formand uden modkandidater
Kirsten Henriksen, Solskrænten 35, og Mette Langelund Klit, Parkbo 18, blev valgt til 
bestyrelsen uden modkandidater. 
Elise Nymark Jul, Mellemleddet 6, blev valgt til suppleant uden modkandidater.
Revisor: Niels Lehmann Christensen, Lindebugten 44, blev valgt uden modkandidater. 
Bjørn Schultz Jensen, Lindebugten 61, blev valgt som revisorsuppleant uden modkandidater. 

Punkt 6.
Vinding, Engdraget 59: forstår godt at bestyrelsen har haft meget at se til, men er skuffet over 
at vi ikke er mere synlige i Fællesforeningen. UJ mener at dem der sidder der, arbejder hårdt 
og gør det godt. Knudsen, Mellemleddet 11: er citeret for at have kaldt bestyrelsen uduelig i 
sidste referat. Det er forkert, selv om han måske nok har ment det: det kan ikke være rigtigt at 
kommunens del af Engdraget skal have lov at se sådan ud. UJ læste op fra sit brev til 
kommunen. Friis, Engdraget 29, mener at de enkelte grundejere også kunne henvende sig til 
kommunen; hun vil gerne. UJ: fint.
Vinding, Engdraget 59, hvad kan man gøre for at undgå at der bygges nye meget store huse? 
Foreningen er anlagt under hensyn til at der kan komme lys på alle grunde, men der bygges 
store kasser uden hensyn til lyset. UJ: vi kan intet gøre: ofte er dispensation ikke nødvendig, 
men selv hvis den er, hjælper det sjældent at klage.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden 
takkede dirigenten for indsatsen. 
Mødet sluttede 20.30. 
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