
Haarlandsgårdens Grundejerforening 
Referat af 

Ordinær generalforsamling den 31. maj 2015,  
afholdt på Skolehjemmet Godhavn kl. 10 

 

Der var fremmødt 22 – heraf 17 med stemmeret. 

Valg af dirigent 
Steen Ovesen, Haarlands Allé 31,  blev valgt som dirigent.  Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

Formandens beretning 
 Se vedlagte dokument 

Aflæggelse af regnskab for 2014/15 (omdelt ved indkaldelsen) 
For regnskabsåret 2014/15 manglede 3 medlemmer at betale kontingent.  Normalt vil 
kassereren rykke for indbetaling.  Men i år var det ikke muligt at identificere de manglende 
indbetalinger på grund af bankskiftet.  Da kontoen blev overført til den nye bank, manglede 
oplysninger om indbetalere.  Næste år vil det ikke være et problem. 
De tre medlemmer af grundejerforeningen, der har glemt at indbetale de 1300 kr, bedes 
venligst  for god ordens skyld få betalingen bragt i orden med kassereren. 

Forelæggelse af budget 2015/16 til godkendelse (omdelt ved indkaldelsen) 
Budgettet blev énstemmigt godkendt. 

Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet er uændret kr. 1300. 

Valg af formand 
Bjørn Smith, Haarlands Allé 41, blev genvalgt som formand. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Dorrit Elberling fratrådte og som nyt medlem blev Knud Erik Jensen, Haarlandsvænget 3 valgt.  
Hans Heepe og  Allan Nyfors blev genvalgt.  Knud Hansen blev genvalgt som suppleant. 

Valg af revisor og revisorsuppleant 
Steen Andersen blev genvalgt til revisor.  Finn Clement blev valgt til ny revisorsuppleant. 

Ny bestyrelse 
Formand  Bjørn Smith, Haarlands Allé 41 
Kasserer  Hans Heepe, Haarlands Allé 11 
Sekretær  Birthe Nebeker, Haarlandsvænget 9     



Menigt medlem  Knud Erik Jensen, Haarlandsvænget 3 
Menigt medlem  Allan Nyfors, Haarlands Allé 34 
Suppleant  Knud Hansen, Haarlands Allé 23 

Revisor   Steen Andersen, Haarlandsvænget 6 
Revisorsuppleant Finn Clement, Haarlandskrogen 4 

Indkomne forslag 
Formanden har ikke modtaget nogen forslag i år. 

Eventuelt 
Under eventuelt diskuterede generalforsamlingen forskellige emner.  Et emne var græsslåning 
på tilstødende grundejerforeninger.  Bestyrelsen vil henvende sig til dem for at foreslå 
sammenfaldende tider for græsslåning og andet støjende arbejde.  Et medlem meddelte, at 
han havde måttet udbedre en tæret vandledning, der løb fra målerbrønden ind til huset.  
Rågeproblemet blev løst i vinter ved at kappe toppen af de træer der havde rågereder.  På 
grund af det stigende antal katte blev foreningen bedt om at undersøge, om det forladte hus 
på Haarlandsvænget 8 var tilholdssted for hjemløse katte.  Der kunne også være rotter.  I så 
fald vil bestyrelsen tage kontakt til ejeren.  Endelig diskuterede generalforsamling 
spørgsmålet om indhegning.  Servitutbestemmelserne for området siger følgende i paragraf f.:  
Parcellerne må kun hegnes med levende hegn.  Ved terrasser eller læpladser på parcellerne 
må kun anbringes indtil ialt 10 løbende meter raftehegn e.l. af en højde af ikke over 1.80 m. 

Mødet afsluttet kl. 11.00. 

Birthe Nebeker, Referent 


