
 Referat - Generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet  
Onsdag d. 27-04-2016 i Damagerhallen klokken 19.00  
 
Følgende huse var fremmødt:  

Husnumre og antal fremmødt, i alt 11: 
Bestyrelse: 10 – 1 – 38 
Andre: 26 – 34- 20- 6 -52 – 26- 18 – 25 
 
 
Dagsorden som følger:  
1: Valg af dirigent  
- Bo Kuraa (nr.25) 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 er fraflyttet og der skal vælges en ny. 
Kasserer: Jakob Dahlgaard  
Sekretær: Bent Herlevsen        
    
Formandens beretning:Formandens beretning:Formandens beretning:Formandens beretning:    

 
 Året 2016 bød ikke på de store forandringer i grundejerforeningen, de emner vi har behandlet har mest 
været vedr. vores udfordringer med snerydningen grundet den massive mængde sne der faldt over en 
ganske kort periode. Vi har på lige fod med alle firmaer måtte tage vores forholdsregner i sådanne tilfælde 
som det jo var tilfældet her måtte få en ændret aftale i stand der betød at grundejere ville være ansvarlig 
for at de fik ryddet uhensigtsmæssigt parkerede køretøjer udenfor de tilhørende parkeringsarealer samt 
arealet foran og omkring deres eget parcel. Vi har dog haft enkelte der følte de blev forbipasset med 
hensyn til rydning., dette har også været en realitet som vi jo i gældende tilfælde ikke kunne være herre 
over, men som førnævnt håber vi det løser sig på denne måde.  
De massive sne mængder satte også sit spor på vores fællesareal som i den grad ikke kunne se sig forbigået. 
tværtimod, med en masse stor smæld fra grene der måtte se sig besejret af den tunge snemasse der lå på 
grene og forårsagede store skader på mange træer, i den forbindelse blev vi enige i bestyrelsen om at holde 
et lille frivilligt hygge forårs arbejde så vi kunne få ryddet op inden græs sæsonen træder ind. 
Undertegnede har selv fortaget en del af det indledende arbejde med at få de fleste grene neutraliseret 
men der resterer stadig lidt skærearbejde til dem der kommer. Bestyrelsen håber på en hyggelig formiddag 
med bål og lidt fælles hygge.  
Vi har over et par gange vendt ideen om skraldespande på fællesarealet, men er blevet enige om at det nok 
ikke kan afpasses specielt set i lyset af den ringe tilslutning på fællesarbejdet ville det være et problem at få 
tømt samt skifte poserne samt det faktum at problemet med papir kommer efter undersøgelser mest fra 
genbrugspladsen og flyver herover og så længe det ikke er mere end dette er det vist ok vi får det samlet til 
vores årlige arbejde.  
Vi skal bede alle vær opmærksom på deres forhold til you see som jo er vores levenrandør af tv og 
underholdning, kik deres tilbud igennem for der er nye tiltag på vej i form af andre tilbud indenfor 
underholdning der kunne komme os til gode, vi har været i en kort dialog med samme om alt det nye , men 
vil helst ikke se os selv som formidler af deres udbud udover det allerede tilbudte standart signal vi 
opererer med pt. Vi er jo i den situation at vi snart er løst af vores kontrakt med levering af tv fra dem så 
det måske meget godt at kikke på løbende  
Til slut vil bestyrelsen gerne opfordre alle til at køre bare en lille smule langsommere, tænke på biler og 
parkering lige orienterer sig ved familiebesøg eller sammenkomster, vi er nu efterhånden mange biler med  
få p pladser og nogen bor dårligt indelukket eller på en hjørnegrund og regulativet om brandkøretøjer 
gælder også her ! er lidt træt af at høre på skraldemanden som ikke kan komme rundt med hans alt for 
store skraldevogn og som først nævnt snerydderen.    
 
Jeg vil ikke sige andet end jeg takker for ordet og giver det videre til dirigenten  



 
 
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab, budget og herunder fastlæggelse af kontingent til 
godkendelse. 
  
- Regnskab for 2015 og budget for 2016/2017 blev vedtaget 11 stemmer for og 0 imod  
 
4: Forslag fra bestyrelsen  
- Alle meddelelser til grundejerne vil fremover blive tilsendt pr. mail.  
 
5: Forslag fra medlemmer  
- Ingen indkomne forslag var modtaget  
 
6: Valg af medlemmer til bestyrelsen:  
Formand: Jens Christesen (nr.10)  
Næstformand: Poul Erik (nr.6)  
Kasserer: Jakob Dahlgaard (nr.1)  
Sekretær: Bent Herlevsen (nr.38)  
- Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer  
 
8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
Vibeke (nr. 26)  
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  
Rebekka Dahlgaard (nr. 1) torv 1-11  
Susanne (nr. 15) torv 13-25 ( Skal spørges )  
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.  
- Vand udfor nr. 20: her skal der gøres noget. Slamsugning / eller rensning 

Huller i asfalten ved indkørsel skal repareres 

Vejlamper er kommunes 

Bålplads på fælles areal: Nej 

Græsslåning lørdag og søndags tider, der sendes mail til grundejerne 

Bro ved nummer 10 skal reparerer: projektet er i gang 

Der udsendes fremover reminder ifm. Fællesdag og Generalforsamling  7 dage før. 

YouSee aftalen udløber i 2017, slut i 2016 startes undersøgelser op fremtidens løsning for os. 

Alle 40 grundejere har betalt. 

Fra Vibeke i nr. 26: ønske om professionel hjælp til de store træer som er væltet, og skal der 

plantes nye. 

Træer på torve skal beskæres 

Evt. nye træer på ”kørevejen” 
 
Generalforsamlingen blev ophævet efter god ro og orden. 


