
 
Referat af ekstraordinær generalforsamling 

Mandag den 25. oktober 2021 
 

Der var fremmødt til 26 andelshavere til generalforsamlingen. Dertil var tre andele repræsenteret 
ved fuldmagter. 

1. Valg af dirigent 
Victor Rosenberg, have 49, blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Valg af referent  
Per Rasmussen, have 32, blev valgt som referent. 
 
3. Valg af stemmetællere  
Rikke Reimann, have 46, og Steffen Trannerup, have 35, blev valgt som stemmetællere. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen om at bruge kr. 80.000 fra hensatte midler fra indskud til asfaltarbejde 
Anna Louise Stevnhøj, have 34, fremlagde bestyrelsens forslag. Vores asfalt er meget slidt, og 
vejstykket fra nummer 32 til 27 er direkte kørt op og har store ujævnheder, der skraber mod bilers 
undervogne.  
Vi har haft to firmaer ude at se på tingene, og de siger uafhængigt af hinanden, at vi snarest muligt 
skal have gjort noget ved tingene, da vi ellers snart står over for endnu større udgifter.  
Det, der skal laves nu, er at vejkassen (”grusfundamentet”) under asfalten på vejstykket fra 
nummer 32 til 27 skal rettes op, og der skal lægges ny asfalt. I resten af foreningen skal der laves 
en række reparationer, så vi ikke også der får vand, der trænger ind gennem asfalten og 
ødelægger vejkonstruktionen. 
Vi står overfor et anlægsarbejde, der kommer til at koste omkring kr. 210.000. Vi har i foreningen i 
forvejen hensat kr. 70.000 til asfalt. Bestyrelsen foreslår, at vi derudover bruger de 80.000 kroner, 
vi har stående af hensatte midler fra indskud til opgaven. Det resterende beløb, ca. kr. 60.000, kan 
dækkes af vores likvidbeholdning, dvs. vores løbende driftskonto, hvor vi altid har en solid 
bufferkapital til uforudsete udgifter. 
 
Der blev rejst spørgsmål om årsagen eller årsagerne til de store ujævnheder i asfalten, om de kan 
skyldes begravede rør, trærødder eller andet? Bestyrelsen oplyste at I forbindelse med et 
reparationsarbejde vil grusfundamentet blive gravet op og årsagerne til ujævnhederne kan 
sandsynligvis herved klarlægges. Begge firmaer mener at asfalten er slidt og yderligere beskadiget 
af nedsivende regnvand gennem sprækker i asfalten. 
 



Bestyrelsen vil før en gennemførelse af reparationsarbejdet få afklaret adgangsforholdene til de 
enkelte haver under selve reparationsarbejdet og tidshorisonten for reparationsarbejdet. 
 
Et forslag om at lægge fliser i stedet for ny asfalt vil ikke blive taget videre, da erfaringer fra anden 
haveforening er at det vil blive meget dyrere. 
 
Det fremsatte forslag blev vedtaget med 28 stemmer for, inklusiv to fuldmagter. Der var en blank 
stemme. 
 
5. Orientering om stort og små fra bestyrelsen  
Årets julearrangement bliver søndag den 5. december om eftermiddagen. Signe Thorning Jensen, 
have 30, er tovholder. Har nogen lyst til at hjælpe med at jule, så kontakt straks Signe eller 
bestyrelsen. 
 
Der er fundet en elektriker til at reparere gadelampen ved have 13 og 14.  
 
Arbejdsdagene 2.-3. oktober blev aflyst på grund af mandefald. En ny arbejdsdag planlægges til 
foråret til etablering af nyt hegn mellem have 44 og p-pladsen. 
 
6. Eventuelt  
Der blev fremsat ønske om vejbump på vejstykket have 35-44. Bestyrelsen vil inkludere ønsket i 
forbindelse med genetableringen af vejbump efter at asfaltarbejdet er udført. 
 
Der blev fremsat forslag om at opsætte flere skilte med hastighedsbegrænsning, og en generel 
opfordring til at alle, også foreningens egne beboere, om at overholder hastighedsbegrænsningen 
på 10 km/t. 
 
På opfordring vil bestyrelsen kontakte kommunen om at få lagt fliser, et fortov,  på det nu 
opgravede areal på Røde Mellemvej. 
 


