
 

 

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Risingegaard den 24. februar 2016. 

 

Generalforsamlingen blev afholdt på Munkebo Bibliotek kl. 19:30. 

Der var fremmødt 25 medlemmer med stemmeret. 

 

Formanden bød velkommen. 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Torben Strunge, Næsset 49. Da der ikke var andre forslag, blev Torben Strunge valgt. 

Torben Strunge konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. vedtægternes § 7. Samtidig 

blev det oplyst, at der var indkommet et forslag. 

 

Pkt. 2. Formanden aflagde årsberetningen. 

Dirigenten gav ordet til formanden, der aflagde sin beretning.  Beretningen kan i sin fulde længde læses på 

hjemmesiden, samt er vedlagt dette referat. 

 

Formanden kom i sin beretning bl.a. ind på plejen af vore fælles grønne arealer. I den forbindelse havde 

bestyrelsen indhentet yderligere tilbud. Resultatet er at opgaven er gået til Birkely Anlægsgartner. Entre-

prisen løber over en 3-årig periode. Økonomien gør, at vi nu får mulighed for at få råd til andre opgaver 

 

Reetablering af Grotten blev også omtalt. Dette medførte en større diskussion. Enkelte af de fremmødte 

gjorde opmærksom på de store problemer, der tidligere har været med unge mennesker og deres fester. 

Det blev besluttet, at punktet tages op på næste års generalforsamling og indgå som et forslag, hvor 

medlemmerne har mulighed for at stemme om projektet. 

 

Der er et stigende problem omkring hundes efterladenskaber på de grønne områder. Bestyrelsen opfordrer 

derfor til, at hundeejerne samler deres efterladenskaber, og smider poserne i affaldstønderne i området 

eller i egen affaldsspand. 

 Især på de steder hvor folk færdes på stier, fortove eller de græsarealer, som bliver klippet regelmæssigt. 

Hvad angår rønnebærtræerne, der står langs vore veje, har vi forhandlet med Kerteminde Kommune. 

Kommunen har påtaget sig at reetablere og plante nye træer, således at vi igen kan få et smukt gade-

billede. Træerne, der først plantes til efteråret, bliver vandet af vores entreprenør. Vi opfordrer dog til at 

beboerne nær træerne vil holde øje med ukrudt m.v. omkring roden. 

 

Vi har også været i dialog med kommunen omkring vejnettet, afløbsriste og betonsten i mellem 

fortovsfliserne.  

 

Hvad angår affaldsafhentningen som er en udgiftstung post i vort budget, er det vort ønske/håb, at vi kan 

få en dialog med grundejerne om den voldsomme stigning. 

 

Skt. Hans arrangementet genindføres i år. Vi håber, at medlemmerne vil sørge for at beskære træer og 

buske til juniafhentning, så vi herefter dels kan få et flot bål og samtidig en reduktion af vore omkostninger.  

 

Bestyrelsen ønsker at etablere et festudvalg for afholdelse af en sommerfest. Interesserede medlemmer 

kan henvende sig til næstformand Birte Michelsen, Risingevej 22, (birte@risingegaard.dk)og som kan 

informere nærmere herom . Det er foreløbigt planlagt, at festen skal afholdes den 20 august, 2016. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 



 

Pkt. 3.  Kassereren forelagde det reviderede regnskab - fastsættelse af kontingent 

 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren.   

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Kassereren gennemgik budgettet for 2016. Der er budgetteret med en kontingentforhøjelse på kr. 50,00, 

således at kontingentet bliver kr. 700,00. 

 

Det blev diskuteret om en kontingentstigning var nødvendig, når der nu forventes besparelser på pasning af 

de grønne områder, men formanden mente, at der kunne komme uforudsete  udgifter til pasning af nye 

træer langs vore veje, bortkørsel af affald 2 gange om året samt legepladsen. Enkelte medlemmer var dog 

af den opfattelse, at den enkelte grundejer selv skulle bortskaffe sit affald.  

 

Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag behandles og sættes til afstemning  

Der var indkommet et forslag fra John Jensen, Næssset 32 som mente at fortovet ved branddammen så 

forfærdeligt ud med de mange muldvarpeskud. 

Formanden oplyste, at han havde haft kontakt med kommunen samt Skadedyrscentralen uden dog at have 

fundet en egentlig løsning. Det er svært at få bugt med muldvarpene -  specielt efter en meget våd vinter, 

men bestyrelsen vil se på problemet.  

  

Dette blev accepteret.  

 

Pkt. 5. valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Dirigenten gav ordet til formanden, der kunne oplyse, at Lennard Hansen var villig til at modtage genvalg og 

Gert Nielsen ikke modtog genvalg. 

 

Dirigenten udbad sig forslag. Bestyrelsen foreslog genvalg af Lennard Hansen og nyvalg af nuværende 

suppleant Torben Strunge, Næsset 49.  Heintje Eggert, Næsset 28 meddelte, at han også ønskede at stille 

op til bestyrelsen. 

 

Der blev udleveret stemmesedler, og dirigenten bad medlemmerne om at skrive 2 navne på stemmesedlen. 

 

Resultatet af den skriftlige afstemning blev: 

 

Lennard Hansen, Næsset 26 – 24 stemmer 

Heintje Eggert, Næsset 28    –   9 stemmer 

Torben Strunge Næsset 49    – 18 stemmer 

 

Hermed var Lennard Hansen og Torben Strunge valgt til bestyrelsen 

 

Dirigenten udbad sig forslag til suppleanter: Heintje Eggert, Næsset 28 og Torsten, Grønningen 30 var villige 

til at stille op. De blev begge valgt. 

 

Pkt. 6. Valg af revisorer: Max Greve, Næsset 54 og Heintje Eggert, Næsset 28. 

 

Pkt. 7. Eventuelt 

Der var snak om tyveri i området og for at modvirke dette, blev det opfordret til at tilslutte sig Nabohjælp. . 

Bestyrelsen opfordrer samtidig til at tilmelde sig grundejerforeningen etablerede SMS ordning. Læs mere 

herom på hjemmesiden. 

 

Der var utilfredshed med placering af stenene på stien ved branddammen, da det nu ikke er muligt at hente 

haveaffald m.v. Det gav anledning til en del debat, men stenene er netop placeret for at skåne vort 

stisystem. 

 



Roald Kristiansen Næsset 1 udtrykte utilfredshed med at udsigtsforholdene til vandet var blevet forringet 

p.g.a. nogle hækkes højde på Næsset. Bestyrelsen oplyste, at man ikke ville blande sig i dette forhold. 

  

Dirigent Torben Strunge 

 

 

Bestyrelsen konstituerede sig herefter: 

 

Formand:   Verner Hansen, Næsset 47 

Næstformand:  Birte Michelsen, Risingevej 22 

Kasserer:   Lennard Hansen, Næsset 26 

Sekretær:   Torben Strunge, Næsset 49 

Best. Medlem:  Knud Bjerregaard Pedersen, Grønningen 27  

 

 

 

Bilag til referat: Formandens beretning 


