
Kongeåparkens Grundejerforening 

Generalforsamling 07-03-2011 

Mødereferat 
Referat nr.: Generalforsamling 2011 
Mødedato: 7. marts 2011 
Referent: Lars Frederiksen 
Deltagere: 17 grundejere 
 

Emne Bemærkninger Besluttet Action 

1. Valg af dirigent 
 

 Paul 
 

 

2. Valg af referent  Lars 
 

 

3. Formandens 
beretning 

 

Se beretningen nedenfor Godkendt  

4. Kassererens 
beretning 

Regnskab for 2010 fremlagt og 
af større poster kan nævnes 

- Grønne arealer fordoblet 
- Snerydning 
- Beplantning af 

fællesarealer 
 
Bestyrelsen foreslår kontingent 
hævet til kr. 750,- 

Godkendt 
 
 
 
 
 
 
Alle for 
Forslaget er vedtaget 
Rækkehuse betaler ½ kontingent 
 

 

5. Valg til bestyrelsen Paul Lange, nr. 18 
Herluf Enevoldsen, nr. 16 
Claus Hansen, nr. 24 
 

Alle genvalgt  

6. Valg af suppleanter  Ingen valgt 
 

 

7. Valg af revisor Palle Corydon Genvalgt 
 

 

8. Valg af revisor 
suppleant 

 Ingen valgt  

9. Indkomne forslag Oprettelse af vejfond 
Bred diskussion både for og 
imod, hvor vi ikke må hvile på 
laurbærrene, og vi skal være 
forsigtige med de signaler vi 
sender til kommunen omkring 
egen vedligeholdelse af vejene 
 
 

11 for / 6 imod 
Forslaget er vedtaget 
Separat konto oprettes til 
formålet og der opkræves kr. 250,- 
pr. husstand /år i forbindelse med 
kontingentet. 
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Tilskud til festudvalget fjernes. 
 
 
Oprettelse af obligatorisk 
mailliste. Fravalg dog muligt. 
 
Udvidelse af maillisten 
nabohjaelp@kongeaaparken.dk 

7 for / 8 imod 
Forslaget er forkastet 
 
Alle for 
Forslag vedtaget 
 
Alle for 
Forslag vedtaget 
 

10. Eventuelt Vold på fællesareal fjernes 
 
Legeplads ikke vedligeholdt 
tilstrækkeligt 
 

Mogens/Brian fjerner volden 
 
Udvidelse af vedligehold 

 

 

 

Formandens beretning 

 
Vi holdte det første bestyrelsesmøde d. 6. maj, hvor bestyrelsen konstituerede sig den kom til at se sådan ud: 

 

 Formand:  Torben Clausen (undertegnede) 

 Kasserer:  Paul Lange 

 Sekretær:  Lars Frederiksen 

 Bestyrelses medlem: Claus Hansen 

 Bestyrelses medlem: Herluf Enevoldsen 

Et af de første punkter, var det stigende antal af indbrud, vi har her på vejen. Vi besluttede, at vi ville bestille nogle 

pjecer og klistermærker til at omdele til hver husstand + sætte et skilt op, hvor vi gør opmærksom på, at vi har 

nabohjælp her på vejen. Det er også muligt at tilmelde sig hjemmesiden www.naboor.dk. Vil I vide mere se vores 

hjemmeside. 

 

Næste punkt var en hjemmeside, Lars Frederiksen havde meldt sig som webmaster og ville gerne få en side op at 

stå, hvor f.eks. mødereferater, regnskab osv. Kunne findes. Den er oprettet og fungerer rigtig godt. 

På sidste generalforsamling, blev der foreslået, at vi skulle have et legepladsudvalg, men de eneste, der meldte sig 

var Brian Birkegaard og Anita Enevoldsen. Der var desværre ikke flere, der tilmeldte sig og udvalget blev aldrig 

rigtig til noget. De af vejens beboere, som bor op til fællesarealerne er også meget store modstandere af, at der 

laves en legeplads/boldbane på fælles arealerne mellem etaperne. 

 

Vi ville også lave en folder og den er blevet lavet, som i kan se (et par eksemplarer sendes rundt), den indgår i 

vores velkomstpakke til nye beboere på vejen. Velkomstpakken består af folderen samt en ”kurv” med forskelligt 

indhold fra The Huset i Kolding city. 

 

Vi afholdt Sankt Hans, som var godt besøgt og som noget nyt, spillede Lars (Frederiksen) på guitar, hvilket gav en 

god stemning og vi håber da på, at vi kan overtale Lars til at gøre det igen i år. 

http://www.naboor.dk/
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I stedet for et legeplads udvalg blev der oprettet et plante udvalg, det kom til at bestå af Anita Enevoldsen og Lene 

Fjordvald.  

Vi havde en plante weekend d. 13. + 14. nov., hvor vi skulle have beplantet vores fællesarealer + fjernet græs rundt 

om de 47 træer på arealet ned mod åen.  

Vi fik sat ca. 1.700 blomsterløg fordelt på 500 stk. tulipaner og resten påskeliljer, 4 stk. oktober-kirsebær, 8 stk. 

syrisk rose, 8 stk. glasbær buske samt udskiftet 2 træer, der var knækket i etape 2. Der kom 15 deltager lørdag og 

12 søndag. Det gik bare godt og jeg tror nok at alle deltagere fik sved på panden.  

 

Weekenden efter begyndte vinteren og sneen faldt. Vi har lavet en aftale med Lars fra Vamdrup Anlæg om, at han 

kommer og rydder sne, hvilket har fungeret godt.  

 

Da sneen kom, gik vejarbejdet på Skovborglundvej helt i stå, men vi håber da, at de snart vågner op af deres 

vinterhi og færdiggør det de gik i gang med i august måned. 

 

V/ Formand Torben Clausen 

 


