
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Risingegaard den 19. februar 2018.

Generalforsamlingen blev afholdt i 10. klasse Centret Lindøalleen 51 kl. 19.30.

Der var fremmødt 19 medlemmer med stemmeret.

 

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 enkelt 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 firmaet Birkelys anden 

sæson. Umiddelbart er arbejdet foregået tilfredsstillende.

Til gengæld blev det bemærket at vores landmand som klipper det lange græs har haft problemer idet 

nogle har brugt arealerne til deres haveaffald hvilket har givet ham problemer med at køre med sin 

opsamler. Der blev her indskærpet, at det naturligvis ikke er tilladt at henlægge haveaffald på de fælles 

arealer.

De ændringer som er sket med legepladsen med fjernelse af de gamle redskaber som ikke var forsvarlige 

samt etablering at hyggekrog med bærbuske og bord/bænk sæt blev beskrevet

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, og nogle vælger endda at smide poserne som de samler op i 

direkte på vores områder.

Formanden kom ind på projekt rønnebærtræer. Træerne har nu stået over et år, og er i god vækst, bl.a. på 

grund af vandingsordningen. Et enkelt træ er skiftet på kommunens regning, da det var gået ud. 

 

Affaldsafhentningen blev nævnt, da dette stadig er en stor udgift for foreningen, selvom den i år var faldet. 

Der blev herunder 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 blev også nævnt. Vejret var desværre imod os, og der var sammenfald med 

afslutninger på mange skoler. Derfor var tilslutningen ikke helt så stor som året før. Bestyrelsen vil dog 

fortsat have stor fokus på dette arrangement, så det kan blive et fast samlingspunkt.

Det blev talt om indbrud i området, hvor der har været omkring 4 indbrud i løbet af året. Der blev i den 

forbindelse opfordret til at tilmelde sig foreningens SMS ordning.



Til slut kunne formanden berette om en henvendelse der er kommet fra Kystdirektoratet vedrørende en 

gammel sag fra 2014 vedrørende jord som er udlagt ulovligt indenfor strandbeskyttelseslinien ud for 

Næsset 28. Sagen er drøftet ved tidligere generalforsamling i 2015.

Bestyrelsen er nu blevet bedt om at komme med en rapport over de nærmere omstændigheder ved sagen.

I den forbindelse indskærpede formanden at der IKKE må udlægges noget på foreningens fællesarealer, og 

at reglerne i strandbeskyttelsesloven naturligvis skal overholdes.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

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

Regnskabet blev gennemgået af kassereren.  

Regnskabet fremviste et overskud på 345 kr. hvilket var meget tæt på budgettet.

Det fulde regnskab kan ses på foreningens hjemmeside www.risingegaard.dk

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kassereren gennemgik budgettet for 2018. Der er budgetteret med et fortsat kontingent på kr. 700, som i 

2017.

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

Der var indkommet et forslag fra Christian Tranberg, Grønningen 22:

DEN 25. JANUAR 2018

”JEG VIL GERNE HAVE FÆLDET ALLE TRÆER VED PETANQUE BANEN, FORDI DER KOMMER SÅ MANGE VILDSKUD FRA 
DISSE TRÆER IND I DE OMKRINGLIGGENDE HAVER”

CHRISTIAN TRANBERG

GRØNNINGEN 22

5330 MUNKEBO

Forslagsstiller var ikke selv mødt op.

Bestyrelsen kom med sin holdning, til forslaget, som var at man anbefalede at stemme nej. Der er allerede 

fjernet 2 træer i området, som var indenfor 10 meter fra en beboers grund. De træer som der stilles forslag 

om er sunde og raske og står mere end 10 meter væk fra forslagsstillers grund. 

En beboer havde taget turen forbi og mente absolut ikke at disse træer kunne genere nogen, og mente ikke

at vildskud kunne komme så langt.

En anden beboer som selv havde været med til at få etableret området oprindeligt udtrykte sin bekymring 

mod at de mange smukke træer i området blev fældet.

Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt afvist. 

Pkt. 5. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg var Kasserer Lennard Hansen Næsset 26 og Sekretær Torben Strunge Næsset 49 som begge var 

villige til at modtage genvalg



Dirigenten forespurgte om der var yderligere kandidater, men da dette ikke var tilfældet blev disse genvalgt

Herefter gik dirigenten over til valg af Suppleanter som var Henning Rasmussen og Knud Pedersen. Da Knud

Pedersen ikke var til stede kunne han ikke genvælges.

Dirigenten forespurgte herefter om kandidater til posterne som suppleanter. 

Maria Lyngby Grønningen 37 meldte sig her, og samtidig accepterede Henning Rasmussen Grønningen 35 

endnu et år da der ikke var yderligere kandidater.

Pkt. 6. Valg af revisorer

Max Greve, Næsset 54 og Heintje Eggert, Næsset 28. blev begge genvalgt.

Pkt. 7. Eventuelt

Under eventuelt blev drøftet enkelte emner vedrørende de grønne arealer.

Der blev forespurgt til mere slåning omkring flaskecontainerne på Næsset, samt om der var planer om at 

gøre noget ved de hybenroser som breder sig i området.

Begge punker blev lovet medtaget i vurderingen af pasningen af de grønne områder.

En beboer spurgte til det bord/bænkesæt som står i grotten, om dette ikke kunne skiftes til et nyt, samt om

badebroen ikke kunne flyttes hertil. 

Bestyrelsen kunne oplyse, at man ikke havde paner om at skifte dette sæt, som dog heller ikke mentes at 

være i så dårlig stand.

Brolauget kunne oplyse at badebroen kun må stå der hvor den plejer. Det er det eneste sted der har kunnet

gives tilladelse til det.

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 

Suppleanter: Maria Lyngby. Grønningen 37

Henning Rasmussen Grønningen 35


