
Referat - Generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet 

            

Onsdag d. 29-04-2015 i Damagerhallen klokken 19.00 

                                                          

Følgende huse var fremmødt: 1,4,7,10,15,18,22,28,34,36,42,52,54 (i alt 13 huse) 

 

Dagsorden som følger: 

 

1: Valg af dirigent 

- Jimmi Kaysen (nr. 42) blev valgt som dirigent 

- Indkaldelse til generalforsamling blev erklæret rettidigt udsendt 

 

2: Formandens beretning fra bestyrelsen: 

Efter sidste generalforsamling så bestyrelsen ud som sidste år:  

Formand:  Jens H. Christesen  

Næstformand: Jan Kristoffersen  

Kasserer:  Jakob Dahlgaard  

Sekretær:  Bent Herlevsen 

 

Ikke så meget er sket i den forgangne sæson og der har derfor ikke været den store aktivitet i 

bestyrelsen.   

Vi har i år fået lavet bro nr. 2 nede ved søen fordi der skete det at regnen og vandet i åen har 

fjernet jorden der var under broen så jorden faldt sammen i kanten og dannede et hul lige 

som sidste gang man så kunne træde igennem. Dette var forsøgt lavet adskillige gange af 

undertegnede med sten og støbemateriale men uden et godt varigt og sikkert resultat. Det 

blev derfor på et bestyrelsesmøde vedtaget at få sagen bragt i forsvarlig og sikker stand 

således at færdsel kunne ske uden risiko for jordskred og dermed en potentiel personskade 

som følge. Dette er nu lavet med nye bjælker og stabilgrus samt nogle flere kampesten i 

jorden så dette ikke bliver skyllet væk. Det er usikkert om vi ikke også må få lavet det 

samme på den anden side af broen da jorden også her er skredet temmelig meget væk under 

bjælkerne, men dette er ikke noget issue pt. De overlæggende bjælker på overdelen af broen 

blev efterset og det blev konstateret at disse grundet råd også trænger til udskiftning og det 

vil de blive hen over sommeren i nødvendigt omfang.   

I sommers havde vi som bekendt et fantastisk dejligt sommer vejr og vi havde et stykke 

arbejde med at samle grene op i forbindelse med fældning af de store træer der væltede i 

stormen. Et utraditionelt men hyggeligt forslag var at lade være med at køre det på 

genbrugsstationen men at lave et bål af de tørrede grene, der var lidt snak og voteren og alt 

imens det foregik mellem formanden og beboere, var der pludselig gået ild i nogle tørre kviste 

og ja så måtte vi jo lade det brænde, til stor tilfredshed for børn i alle aldre, men under opsyn 

af Bo Kurå der så nød et par kolde pilsnere imens ilden blev hold under kontrol med riven. 

Børn og voksne havde en super hyggelig dag med at samle grene og lave bål samt 

skumfiduser sodavand og øl til de tørstige voksne i sommersolen. Tak til de fremmødte for en 

god arbejdsindsats.   

Vi har fået afholdt fællesarbejder og torvearbejder som de forgangne år samt fået udbedret 

de arbejder der har været nødvendige. Nogle træer langs kørevejen er væltet og rejst igen og 

det kan ses at dem der var væltet og var meget sølle nu faktisk spirer med nye grene igen i 

år, et er dog stadig væltet og står ikke til at redde. Et arbejde med disse træer står for døren 

med at skære dem ned i passende højde så de kan spire igen til næste år.   

Så vil jeg komme med en anmodning til alle i foreningen om at parkere deres biler indenfor 

de dertil indrettede p-pladser, jeg havde igen en morgen en ordveksling med renovations 

folkene og de siger det et problem med deres lastbil at komme ind og holde grundet 

umotiverede parkeringer.  

Samtidig skal vi også forsøge at holde farten nede på kørevejen og respektere vores regler 

vedr. brug af haveredskaber samt kontrollere hvornår storskrald hentes, så der ikke står 

skrald og flyder. Jeg har ringet til Renovadan og spurgt vedr. afsætning af sække og de siger 



det skal sættes ud foran ens egen matrikel i synlig sorteret tilstand på det rigtige tidspunkt 

eller dagen før.  

Status på snerydning er meget positivt set fra et økonomisk perspektiv da vi har haft meget 

få snemængder at få ryddet, så der er en besparelse der. Vores sommervedligehold er som 

sidste år varetaget af samme gartner som de foregående år med tilfredsstillende resultat og 

indtil andet sker vil det køre således i år også.   

Så kan jeg meddele at vi i år har fået endnu 2 nye grundejere i hasselhegnet idet nr 12 er 

solgt og nr 15 er solgt nr 12 er tilflyttet og en stor velkommen til dem nr 15 er ikke tilflyttet 

endnu.  

Sluttelig vil jeg lige som sidste år igen remse op at det store fællesarbejde igen i år som alle 

de foregående år afholdes den sidste søndag i september og denne blev jo vedtaget på en 

generalforsamling således bestyrelsen ikke altid skulle finde en passende dag for afholdelse 

af dette og især for at alle så kunne planlægge denne dag, status på dette er igen i år at 

INGEN KAN ÅBENBART HUSKE SÅ LANGT FREM I TIDEN !! der har internt i bestyrelsen været 

uenighed om hvorvidt vi skulle indkalde og det har vi så gjort for alles skyld med det viser sig 

at det har ikke haft den større positiv effekt vi håbede på desværre, så jeg må anmode jer 

alle igen om at huske denne dag og den dag der skal være torvearbejde så ingen står og 

mangler eller sysler med deres egen have alt imens andre går og knokler på fællesarealerne.  

Jeg vil ikke sige andet end jeg takker for ordet og giver det videre til dirigenten 

 

Kommentar til beretningen: 

- Lasse (nr. 36) spurgte, om der var overvejelser om at flytte fællesarbejdet til foråret i 

stedet for september måned. 

Svar fra bestyrelsen: 

- Bestyrelsen mener ikke, at vi ville få nok ud af at flytte det, da vi ofte fjerne grene 

mm., som egner sig bedre til efteråret. 

 

3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab, budget og herunder fastlæggelse af kontingent           

    til godkendelse 

- Regnskab for 2014 og budget for 2016 blev vedtaget med 13 stemmer for og 0 imod 

 

4: Forslag fra bestyrelsen 

- Det er et ønske fra bestyrelsen, at alle huse indleverer deres mailadresse til foreningen  

     

5: Forslag fra medlemmer 

- Ingen indkomne forslag var modtaget 

          

6: Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

                    Formand:  Jens Christesen (nr.10) 

                    Næstformand: Jan Kristoffersen (nr.15) 

                    Kasserer:  Jakob Dahlgaard (nr.1)       

                    Sekretær:  Bent Herlevsen (nr.38) 

- Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer 

 

8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

                    Poul Erik (nr. 6) 

                    Frank Fuglsang (nr. 54) 

- Der var genvalg til suppleanter 

 

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant 

                    Revisor:  Jacob Roed (nr.18)         

                    Revisor:  Niels Frederiksen (nr.24)  

                    Suppleant:  Jesper Damgaard (nr.22) 

- Der var genvalg til revisorer og revisor suppleant 

 



10: Valg af torveformænd 

                  Hanne Petersen (nr. 3) torv 1-11 

                  Jan Kristoffersen (nr. 15) torv 13-25 

                  Christina Christensen (nr. 6)torv 2-16 

                  Jesper Damgaard (nr. 22) torv 18-24 

                  Kasper Olsen (nr. 34) torv 26-38 

                  Susanne Klein (nr. 52) torv 40-54 

- Der var genvalg til alle torveformænd 

 

11: Eventuelt.  

- Ingen emner 

 

Generalforsamlingen blev ophævet efter god ro og orden. 
 


