
Referat af generalforsamling – Grundejerforeningen Risingegaard den 10. marts 2014. 

Generalforsamlingen blev afholdt i Munkebo Kulturhus kl. 19,30. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen forslog Gert Nielsen, Næsset 66, 5330 Munkebo, Gert blev valgt. 

            Gert startede med at konstatere om Generalforsamlingen var lovligt varslet, det var den, dog skulle 

den have været afholdt i februar i stedet for marts, dette blev godkendt. 

 

Pkt. 2. Formanden aflagde årsberetningen, denne blev godkendt. 

Pkt. 3.  Kassereren forelagde det reviderede regnskab, udvisende et underskud på kr. 13.664. Regnskabet 

blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4. Indkomne forslag blev behandlet. 

            Bl.a. Knud B. Pedersen foreslog, at den ajourførte beslutningsprotokol blev udsendt: Det blev 

besluttet at den bliver lagt på hjemmesiden og kun udsendt til de medlemmer, der ikke har adgang til 

Internet. 

Husk! De af grundejerne der ikke har adgang til Internet, skal henvende sig til bestyrelsen, for at få det på 

papir. 

           Bestyrelsen foreslog at efterårsafhentning af haveaffald skal bortfalde: 

Dette gav anledning til megen snak frem og tilbage, nogen var for afskaffelse, mange imod. 

For afskaffelse: for det første fordi, det er blevet rigtig – rigtig dyrt. Dyrt i deponeringsafgifter og mængden 

er blevet uforholdsmæssig stor, særlig fra nogle adresser. 

For det andet fordi, at nogen mente, at det må være ejernes eget ansvar at bortskaffe deres haveaffald, når 

de har valgt at anskaffe sig hus og have. Og ikke påføre naboer en udgift for affald, der ikke er deres. 

Dog var der stor tilslutning til at beholde bortkørsel af privat haveaffald, fordi det ”plejer” man at have, så 

det blev besluttet at beholde ordningen i hvert fald for året 2014. herefter kan man se, hvor dyrt det bliver 

og håbe på, at der ikke lige kommer store storme. Dog blev der gjort opmærksom på, at intet fra fælles 

arealerne blev afhentet i den forbindelse, det var ordnet og ryddet af frivillig indsats. 

Kassereren lavede en foreløbig udregning på budgettet, for 2014 hvor overskuddet på kr. 1.050 blev 

ændret til et underskud på ca. kr 6.000. Dette blev godkendt. 

Der fremkom forslag til hævelse af kontingent på grund af den dyre haveaffaldsordning, dette faldt en del 

for brystet, da man fandt det uretfærdigt, at ”naboer” skal betale for andres private haveaffald. 

Vi skal huske, at kontingent primært skal gå til vedligeholdelse af fællesarealer. 

Kontingentfastsættelse evt. forhøjelse vil blive taget op på generalforsamling for 2014. Afholdes i 2015. 

                 Der blev foreslået, at det skæve vildskud af et birketræ ud for Næsset 54-56 bliver fjernet.  



Dette blev vedtaget med kun en stemme imod. 

Der fremkom et forslag vedr. vejtræer med flere muligheder, enten at alle vejtræer skulle fjernes eller at de 

dårlige skulle fjernes og nyplantning finde sted. Dette er dog kommunens arealer, men der kunne stemmes 

om, hvilken mulighed der var flertal for. Der var stort flertal for at der skal nyplantes, derfor er der ingen 

grund til, at bestyrelsen henvender sig til kommunen, det er jo vedtaget ved lov, at nyplantning skal finde 

sted.  

Her fremkom også et forslag til, at vi ved selvtægt over for kommunen, selv skulle gå ud og fælde samtlige 

træer langs vejene. Dette faldt dog til jorden lige på stedet. 

Pkt. 5. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

På valg var Formand Roald Kristiansen, han ønskede dog kun genvalg for 1 år, hvorved han overtog 

Sekretær Lotte Kristiansen’s (sidste år). Lotte blev ekstraordinært valgt for kun 1 år, da ingen på forrige 

generalforsamling ønskede at yde en indsats i foreningen og dermed blev der for 1 år, 2 personer fra 

samme husstand. Lotte ønskede ikke genvalg. 

Kasserer Lennart Hansen modtog genvalg. 

Gert Nielsen, Næsset 66 modtog valg for 2 år i stedet for Roald Kristiansen. 

Jan Mørk, Næsset 58 modtog valg som suppleant – herefter er der kun en suppleant – mod tidligere 2. 

Pkt. 6. Valg af revisorer: 

Knud Pedersen, Grønningen 27 modtog valg som revisor sammen med Heintje Eggert, Næsset 28. 

Pkt. 7. Eventuelt 

Der blev på mødet omdelt tilmeldingsblanketter om ”nabohjælp”. Man kan tilmelde sig nabohjælp på 

www.nabohjælp.dk.  

På bestyrelsens vegne  

Dirigent Gert Nielsen 

 

På efterfølgende bestyrelsesmøde, konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Roald Kristiansen, Næsset 1 

Næstformand: Max Greve, Næsset 54 

Kasserer: Lennard Hansen, Næsset 26 

Sekretær: Gert Nielsen, Næsset 66 

Best. Medlem: Bo Schrøder, Næsset 38 

Haveaffaldsafhentning for 2014 – uge 24 og uge 43. 

 


