
 
 

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Risingegaard den 1. februar 2017. 
 

Generalforsamlingen blev afholdt i 10. klasse Centret Lindøalleen 51 kl. 19.30. 
Der var fremmødt 17 medlemmer med stemmeret, og der blev derudover fremvist 3 fuldmagter så der i alt 
var 20 stemmeberettigede. 
 
Formanden bød velkommen. 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Henning Rasmussen, Grønningen 35. Da der ikke var andre forslag, blev Henning 
Rasmussen valgt. 
Dirigenten 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 og vores skifte til firmaet 
Birkely, som har udført deres opgaver uden anmærkninger. 
Det blev også bemærket at der i områderne ned mod vandet er i kraftig vækst, og der derfor løbende vil 
blive foretaget beskæringer og udtyndinger  
 
Legepladsen blev berørt og der blev her nævnt dens beskaffenhed, og begrænsede brug. Forslag 
vedrørende legepladsens fremtid var til afstemning under punkt 4 og der henvises til dette. 
 
Vedrørende Grotten blev det nævnt at bestyrelsen havde valgt ikke at lave særlige ændringer af området 
og kun at foretage skånsom pleje. 
Dette affødte efterfølgende et spørgsmål fra salen om de planer som blev forelagt i 2016 på 
generalforsamlingen, og som dengang var anledning til en større diskussion, var bortfaldet. Formanden 
bekræftede at bestyrelsen havde taget de enkelte beboeres bekymringer til efterretning, da det ikke var 
bestyrelsens intention at området skulle kunne blive et sted som kunne skabe problemer. Man havde 
derfor valgt ikke at arbejde videre med planerne. 
 
Igen i år måtte formanden henstille til at man var bevidst om hundenes efterladenskaber. Det var blevet 
bedre, men er stadig et problem nogle steder. 
 
Formanden kunne berette at projekt rønnebærtræer nu er afsluttet, og at kommunen har plantet 37 nye 
træer i området. Træerne vil i foråret blive forsynet med vandingsposer, og Birkely vil herefter stå for 
vandingen af disse. Der blev dog henstillet til at de enkelte grundejere også holdt et vågent øje med 
træerne og gerne fjerne ukrudt og eventuelle vildskud så træerne kan få en god start. 
 
Affaldsafhentningen blev nævnt da denne udgift er stadigt stigende. Bestyrelsen vil kigge på valget af 
vognmand for at se om det kan give besparelser. 
Samtidig blev der opfordret til at beskæringer sker i foråret så det kan komme med i juni afhentningen, da 
dette er billigere, og samtidig er med til at bidrage til et stort og flot Sct. Hans bål.  
 



Skt. Hans arrangementet var en stor succes i 2016, og vil derfor naturligvis blive fortsat, og det blev nævnt 
at bestyrelsen vil sætte endnu mere fokus på dette arrangement fremover. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 3.  Kassereren forelagde det reviderede regnskab - fastsættelse af kontingent 
 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren.   
 
Regnskabet fremviste et forholdsvis stort overskud, og kassereren kunne berette at dette skyldes en større 
besparelse på pleje af de grønne arealer på grund af skift af leverandør. Samtidig er den budgetterede 
udgift til vanding af Rønnebærtræer blevet forsinket, og først kommer i 2017. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Kassereren gennemgik budgettet for 2017. Der er budgetteret med et fortsat kontingent på kr. 700, som i 
2016. 

 
Pkt. 4. Rettidig indkomne forslag behandles og sættes til afstemning  
Der var indkommet et forslag fra bestyrelsen vedrørende legepladsen: 
 
Bestyrelsen har gennemgået legepladsen og kan konstatere at en del af den efterhånden er i ret dårlig stand. Det 
drejer sig her specielt om balancestubbe og klatrestativ. 

 
Samtidig kan vi konstatere at legepladsen ikke bliver brugt ret meget, formentlig både på grund af de få børn i 
området, samt på grund af den nye multipark. 

 
Bestyrelsens forslag er derfor at vi fjerner de dele af legepladsen som er i dårlig stand. Dvs. balancestubbe, 
balancebom og klatrestativ. 

 
Gyngerne bevares da disse er i ok stand og bruges af nogle. 

 
Der opsættes i stedet et nyt bord/bænkesæt og underlaget på legepladsen renoveres så det bliver lettere for gartneren 
at vedligeholde uden brug af sprøjtemidler. 
 
Der var en kort drøftelse om forslaget som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget.  
 
Pkt. 5. valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
Dirigenten gav ordet til formanden, der kunne oplyse, at Verner Hansen og Birte Michelsen var villige til at 
modtage genvalg og Knud Pedersen ikke modtog genvalg. 
 
Dirigenten udbad sig forslag til flere kandidater. Bestyrelsen foreslog nyvalg af nuværende suppleant 
Torsten Boger, Grønningen 30, samt genvalg af Verner Hansen Næsset 47 og Birte Michelsen Risingevej 22. 
 
Der var fra salen en forespørgsel om hvorvidt der ved en eventuel afstemning skulle stemmes på en person, 
eller på de 3 personer som skulle ind i bestyrelsen. Formanden kunne her bekræfte at der som ved tidligere 
generalforsamlinger skulle stemmes på det antal personer som der skulle vælges ind. I dette tilfælde 3 
personer. 
 
Der kom ingen modkandidater og Verner Hansen, Birte Michelsen og Torsten Boger var derfor valgt til 
bestyrelsen 
 
Dirigenten udbad sig forslag til suppleanter: Knud Pedersen Grønningen 27 og Henning Rasmussen 
Grønningen 35 var villige til at stille op. De blev begge valgt. 
  



 
 
Pkt. 6. Valg af revisorer 
Max Greve, Næsset 54 og Heintje Eggert, Næsset 28. blev begge genvalgt. 
 
Pkt. 7. Eventuelt 
Der var ikke umiddelbart fra salen emner som man ønskede drøftet under eventuelt. Bestyrelsen benyttede 
dog her lejligheden til at opfordre medlemmerne til at komme med gode forslag til den kommende Sct. 
Hans, som man som nævnt tidligere har besluttet at sætte et større fokus på. 
 
Referent Torben Strunge 
 
På Bestyrelsens vegne 
 
Henning Rasmussen 
Dirigent 
 
 
 
 
 
Efter Generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: 
  
Formand:   Verner Hansen, Næsset 47 
Næstformand:  Birte Michelsen, Risingevej 22 
Kasserer:   Lennard Hansen, Næsset 26 
Sekretær:   Torben Strunge, Næsset 49 
Best. Medlem:  Torsten Boger, Grønningen 30  
 


