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Generalforsamling den 28. februar 2012 
   
Deltagere: 18 husstande  
 
Valg af dirigent. 
Bent Lauritzen blev valgt til dirigent og han erklærede 
generalforsamlingen for lovlig indkaldt. 
 
Bestyrelsens beretning og Protokol. 
Der har ikke været den store snerydningsindsats i år. Til 
gengæld har den anden side af Zambiavej tilkendegivet 
at de ønsker at være med i ordningen. 
 
Det har været en henvendelse fra formanden for G/F 
Abelsminde omkring renovering af Zambiavej. 
Henvendelsen har været et overslag på 91.000,- for 
vores grundejerforening. I den forbindelse har det atter 
været debatteret, hvordan ejer- og vedligeholdelses-
ansvaret er omkring Zambiavej.  
 
Der har igen i år været et par grundejere der ikke har 
betalt rettidigt, hvilket har givet ekstra arbejde til 
kassereren. I forbindelse med regnskabet foreslå 
bestyrelsen en justering af kassererens honorar på 300,- 
på årsbasis. 
 
Der har været analyseret på mulighederne for at indføre 
vejbump i grundejerforeningen, og bestyrelsen ønsker 
under det separate punkt på dagsordenen en diskussion 
af om bestyrelsen skal gå videre og en eventuel 
beløbsgrænse inden for hvilken bestyrelsen selv kan 
beslutte at igangsætte projektet. 
 

G/F Abelsminde har henvendt sig omkring et 
samarbejde i forbindelse med etablering af KabelTV. 
Bestyrelsen har givet tilsavn til at G/F Abelsminde gerne 
må opstarte processen, men har endnu ikke fået nogle 
tilbagemeldinger. 
 
Bestyrelsens beretning og protokol blev taget til 
efterretning. 
 
Regnskab. 
Regnskabet blev taget til efterretning og godkendt. 
 
Generalforsamlingen bemyndigede enstemmigt bestyr-
elsen til at tildele et honorar på op til 3.000,- til henholds-
vis formand og kasserer i forbindelse med ekstraordi-
nære opgaver. 
 
Det blev enstemmigt vedtaget at der gives et tilskud på 
5.000,- til sommerfesten og 2.000,- til fastelavn. 
 
Behandling af indkomne forslag. 
John Møller Jørgensen foreslår at kontingentet 
fremadrettet ændres til 1.500,- årligt, med snerydningen 
indberegnet i de 1.500,- 
 
Forslaget blev nedstemt, med 2 for, 14 imod og 2 
blanke. 
 
Etablering af vejbump 
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Bestyrelsen ønskede at have Generalforsamlingens 
holdning til om man ønskede at bestyrelsen gik videre 
med at undersøge mulighederne for vejbump. 
Generalforsamlingen ønskede ikke at bestyrelsen gik 
videre med at undersøge muligheden for vejbump. 
 
Det henstilles til at grundejerne parkere deres biler på 
matriklen, da det giver et bedre overblik over vejene. 
Samtidig henstilles det til at man kører langsomt på 
vejene. 
 
Renovering af Zambiavej 
G/F Abelsminde har indhentet et tilbud på renovering af 
Zambiavej. I tilbuddet foretages der ikke en renovering 
af vores kantsten og fliser. Tilbuddet er på 91.000,- for 
vores del af tilbuddet. 
 
Det skal én gang for alle besluttes hvordan forholdet til 
vedligeholdelse af Zambiavej skal være (fordelingen). 
Formanden informerede om at G/F Abelsminde ejer 
vejen, men vi har vedligeholdelsespligt på vores del. 
Hvis vi fx ønsker vejbump skal dette afstemmes med 
ejeren (G/F Abelsminde). 
 
Da det dog har været en tilbagevendende debat skal 
dette afstemmes og stadfæstes inden en eventuel 
renovering kan påbegyndes.  
 
Valg af bestyrelse. 
Formand: Karina Henriette Bøg, Sindingvej 16 
Bestyrelsesmedlem: Jane Gjesing, Daugbjergvej 2 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Flinch, Troldhedevej 12 
 

 
Bestyrelsessuppleant: Terese Pelle Clemmensen, 
Zambiavej 7 
Bestyrelsessuppleant: Martin AnkerRahbek, 
Troldhedevej 11 
Revisor: Kenneth Lytsen blev genvalgt 
Revisor: Allan Petersen blev genvalgt 
Revisorsuppleant: Bent Lauritzen blev genvalgt 
 
Yderligere fortsatte følgende i bestyrelsen: 
Kasserer: Jens Cornelius Olesen, Daugbjergvej 14 
Bestyrelsesmedlem: Claus Gregersen, Zambiavej 17 
 
Eventuelt. 
Der var intet under eventuelt.  


