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Referat af ordinær generalforsamling i  

Kongeåparkens Grundejerforening 
Mødet afholdt tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 20:00 på Hotel Vamdrup 

Deltagere: 10 beboere fra 10 husstande 

 

Emne Bemærkninger Besluttet 

1. Valg af dirigent  Jakob Barsballe 
2. Valg af referent  Matthias Rüdinger tager 

referat 
3. Formandens 

beretning 
Niels Vejrup fremlagde 
årsberetningen.  
 

Beretningen blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Kort drøftelse om behov for 
saltning af veje når det måske 
ikke nødvendige. 
Beretningen vedlagt som 
bilag til dette referat. 
 

4. Kasserens 
beretning og 
fastsættelse af 
kontingent og 
fremlæggelse af 
budget 

Finn Holm fremlagde regnskabet for 
generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen forslår kontingentet 
uændret fastsat til 1.200 
 

Regnskabet og 
kontingentfastsættelse blev 
godkendt af 
generalforsamlingen. 
Budgettet blev godkendt. 
 

5. Valg til 
bestyrelsen 

På valg er  
 
a. Niels Vejrup, #47  
b. Matthias Rüdinger, #1  
c. Ulla Bull, #25   

Alle tre er genvalgt. 

6. Valg af 
suppleanter 

 Henrik Vogt #4 valgt som 
suplleant 

7. Valg af revisor  Palle Corydon genvalgt som 
revisor. 

8. Valg af revisor-
suppleant 

 Lene Skibsted #31, valgt som 
revisorsuppleant. 

9. Indkomne forslag Ingen forslag modtaget 
 

  

10. Eventuelt Der blev talt om størrelsen af 
bestyrelsen skal tilpasses til 
aktivitetsniveauet til f.eks. 3 
medlemmer. Bestyrelsen fortsætter 
arbejdet med dette. 
Hækken ved legepladsen er blevet 
meget højt og den skal i løbet af 
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foråret klippes ned i en højde på ca. 
120 cm. 
Der skal kigges efter dårlige træer på 
de grønne arealer og evt. findes 
erstatning. 
 

 

Formandsberetning 26-03-2019 

Det har været et stille år i Kongeåparkens Grundejerforening. Sidste års generalforsamling blev d. 20/3-18 

vanen tro afholdt på Hotel Vamdrup.  Jacob Barsballe Nielsen (Nr. 15) og Finn Holm (Nr. 13) var på valg, og 

blev genvalgt i bestyrelsen.  

I forhold til et blivende punkt på dagsordenen – nemlig belysning på stien ved. Nr. 31, så har vi ikke fået 

noget respons fra kommunen. 

Vi har haft en dialog på generalforsamlingen omkring reduktion af medlemmer i bestyrelsen, og det har vi 

lidt nyt om senere. 

Sankt Hans blev ikke helt som det plejer. Sommeren havde sat sine sport, og helt optil var der 

afbrændingsforbud – derfor måtte vi nødsages til at aflyse dette. 

Vi har bibeholdt leverandør af vedligehold på de grønne områder, da vi i bestyrelsen har været godt tilfreds 

med det udførte arbejde. 

 


