
 

:: Kongeåparkens Grundejerforening  ::   www.kongeaaparken.dk :: 

Referat af ordinær generalforsamling i  

Kongeåparkens Grundejerforening 
Mødet afholdt tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 19.30 på Hotel Vamdrup 

Deltagere: 13 beboere fra 12 husstande 

 

Emne Bemærkninger Besluttet 

1. Valg af dirigent  Palle Corydon 

2. Valg af referent  Matthias Rüdinger 

3. Formandens 
beretning 

Niels Vejrup fremlagde 

årsberetningen.  
 

Beretningen blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

4. Kasserens 
beretning 

Matthias Rüdinger fremlagde 

regnskabet for 2015 pga. kasserens 
fravær. Der er i 2015 overføret DKK 

15.000 til opsparing i vejfonden. 
 
Bestyrelsen foreslår fastholdelse af 

kontingent på 1.200 DKK.  

 

Budget for 2016 blev fremlagt, men 

kræver ifølge vedtægter ingen 

godkendelse af generalforsamlingen. 

Regnskabet og 

kontingentfastsættelse blev 
godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Valg til 
bestyrelsen 

På valg er  
 

Herluf Enevoldsen, Nr. 16 
Henrik Pold, Nr. 30 
Jacob Barsballe, Nr. 15 
  

Jacob Barsballe og Henrik 
Pold (under fravær) genvalgt.  

Herluf Enevoldsen ønskede 
ikke genvalgt.  
Finn Holm, Nr. 13 er valgt i 
bestyrelsen 

 

6. Valg af 
suppleanter 

 Ulla Bull, Nr. 25 valgt som 

suppleant. 

7. Valg af revisor  Palle Corydon genvalgt som 

revisor 

8. Valg af revisor-
suppleant 

 Peter Andersen, Nr. 21 valgt 

som revisorsuppleant 

9. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget 
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Emne Bemærkninger Besluttet 

10. Eventuelt Der mangler gadebelysning på stien 

mod byen (mellem Nr. 29 og 30), vi 
sender henvendelse omkring dette 
til kommunen. Pga. høj hæk på 
hjørnet af denne stig vil vi samtidig 

spørge Kolding kommune om 
opsætning af gadespejl eller andet 
tiltag der forbedre forhold og 
forhindrer farlige situationer. 
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Formandsberetning 08-03-2016 

Ved generalforsamlingen d. 10.3.2015 blev undertegnede Niels Vejrup genvalgt til formandsposten, mens 

Matthias Rüdinger blev genvalgt som sekretær. Bestyrelsen er således konstitueret uændret. 

Det blev også vedtaget at gennemføre renovering af legepladsen. Den 14.4.2015 blev de gamle redskaber 

pillet ned. LEDON® leverede og monterede kort efter ny sandkasse og gyngestativ, som opfylder lovkravene 

til offentligt tilgængelige legepladser. Vamdrup Anlæg (VAK) nedlagde efterfølgende petanquebanen, der 

blev lagt ud til græs, og fliser samt sandkasse fik fjernet ukrudt. Bestyrelsen har besluttet, at området frem-

over holdes af VAK. 

Aftalen med VAK er ligeså forlænget ét år. 

Sankt Hans blev traditionen tro holdt ud for midterste etape. Der var fællessang ved bålet og bestyrelsen 

var værter ved en øl eller sodavand. 

Ved juletid indkom der foreslag til bestyrelsen om, at foreningen kunne sætte julelys op i træerne på vejen. 

Der er 42 træer i alt, så alene dét at købe lyskæder vil være forbundet med store omkostninger for forenin-

gen. Det næste spørgsmål var, hvor strømmen skulle komme fra. Bestyrelsen blev enige om, at det ikke var 

realistisk at gennemføre forslaget. 

http://www.kongeaaparken.dk/

