
 
 
 
 

REFERAT 
Generalforsamling i Grundejerforeningen Gottorpvej 

 
11. april 2016 kl. 19.30 til 21.30 - Gottorpvej 9 

 
 

 
 

 
Til stede: 
Henrik G5, Anita G7, Peter G1, Mette G9, Kirsten G12, Jan G9 
 
Referat: 
 

1) Valg af dirigent 
 
OK 
 

2) Formandens beretning 
 
Der blev afholdt arbejdsdag/sommerfest, hvilket var en stor succes med god 
opbakning. 
 
Trailerudlejning er stadig efterspurgt. Der har dog været nogen vedligeholdelse på 
traileren i år. Det vurderes dog at den kan holde en del år endnu. 
 
Der er oprettet en Facebook gruppe til uformel diskussion og nyheder, mens 
foreningens grundlæggende informationer fortsat vil være at finde på Gottorpvej.dk, 
som opdateres snarest. 
 
Af praktiske årsager har grundejerforeningen skiftet bankforbindelse fra Nordea til 
Arbejdernes Landsbank. 
 

3) Regnskab 2015 
 
Regnskabet blev gennemgået. 2015 har givet et underskud, idét en fejl i banken 
har medført, at kontingent ikke er blevet opkrævet. Kontingent for 2015 opkræves 
sammen med kontingent 2016. Regnskab og budget er vedhæftet som bilag. 

 
 
 



4) Budget og medlemskontingent 2016 
 
Kontingent fastholdes på 750 kr. Pr. Husstand. 
 

5) Valg til bestyrelsen 
 
Arne genvalgt som kasserer. Kirsten og Britta genvalgt som bilagskontrollanter. 
Øvrig bestyrelse også uændret. 
 

6) Græsslåning på fællesareal 
 
Det blev påpeget, at græsslåningen på fællesarealer var mangelfuld i løbet af 
sæsonen 2015, hvilket betød at der flere gange måtte ”rykkes” for græsslåning. Det 
blev aftalt at Jan G9 kontakter Bjarnes Haveservice med ønske om kortere 
mellemrum mellem græsslåning i sæsonen 2016. Der vil løbende blive fulgt op på 
om græsslåningen er tilfredsstillende. 
 

7) Kommende aktiviteter 
 
Det blev aftalt, at sommerarrangementet gentages i 2016. Datoen er fastlagt til 
Lørdag d. 2. Juli 2016. 
 
I forbindelse med planlægningen af sommerarrangementet, vil det blive undersøgt 
hvorvidt det er muligt at genskabe bålpladsen, som i så fald kan blive en del af 
arrangementet. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til evt. Genopretning af bålpladsen, bestående af 
Jan G9, Kim G7, Henrik G5 og Peter G1. 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til planlægning af sommerarrangementet, 
bestående af Mette G9 og Anita G7. 
 

8) Eventuelt 
 
Der blev fremsat et forslag om at arbejde mere konkret med planerne om en ny 
legeplads på samme areal som den nu nedlagte legeplads. Det blev vurderet at 
økonomien i projektet er realistisk og der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe til det 
videre arbejde, bestående af Henrik og Trine G5, Jan og Mette G9, Kim og Anita 
G7, Peter og Kristina G1 samt Linda G8. 

 
 
Generalforsamlingen blev efterfulgt af kaffe og kage 
 
Bilag: Regnskab 2015 og Budget 2016 
 
 

På bestyrelsens vegne 
Jan Andersen 


