
Referat - Generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet 
Onsdag d. 26-04-2017 i Damagerhallen klokken 19.00 

 
Følgende huse var fremmødt:  
Husnumre og antal fremmødt, i alt 18: 
Bestyrelse: 10 – 1 – 38 Poul Erik ikke tilstede 
Andre: 3–4-2-24-22-28-36-34-42-52-13-26-7 
 
 
Dagsorden som følger:  
 
1: Valg af dirigent  
- Jimmy 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: Poul Erik Kisbye 
Kasserer: Jakob Dahlgaard  
Sekretær: Bent Herlevsen  
 
Internt i bestyrelsen er det ikke sket det store, i vores forening dog lidt mere end normalt. Man kan 
sige de senere år har været jævnt rolige. Vi har stadig aftale med vores samarbejdspartnere fra 
sidste år i forbindelse med de grønne arealer og snerydning.  
På sidste fællesarbejde og efter anmodninger fra grundejere ned mod volden så vi at 
beplantningens udviklingen på volden ud mod motorvejen igen var groet over vores evne og det er 
der blevet taget hånd om ligesom vi har fået tilskåret træerne på kørevejen. Planen med træerne 
på kørevejen er at vi i år ser hvordan udvikling er med dette og så hvis vi syntes det stadig ser 
tyndbenet ud næste år vil plante de træer der mangler i rækken og fjerne dem der ligner en pind.  
Det har gennem en årrække været en opgave at tilse nogle udvalgte træer i bebyggelsen grundet 
den placeringsmæssige etablering tilbage i 1987 og derfor har været nødvendigt løbende at tilse 
disse. Det er så efter længe overvejelser og efter vurderinger af uvildige eksperter blevet besluttet 
på flere møder at nedlægge 4 træer ud fra vurderinger om risiko ved deres størrelsesplacering 
frem til nutid . Det har været et emne der har været på tale mange gange da vi i vores bebyggelse 
er kendt for den flotte natur udlægning og derfor er det af absolut vigtighed for at kunne holde et 
flot område således vi kan holde huspriserne i et niveau så de i alle aspekter er og forbliver 
attraktive. Jeg kan i denne forbindelse rykke for afhentning af brænde såfremt der er interesse 
herfor.  
Vi har i indeværende sæson også haft opmærksomhed på vores adgangs stier og her tænker jeg 
særligt på vores broer……… De står for en renovering inden for de næste år så det vil blive et 
projekt der som det næste kommer på dagsordenen. Til dem der ikke var med på efterårsarbejdet 
blev der strøet en særlig type grus med ler i der skulle gør det hårdt og fast at gå på og derved 
holde længere  
I de senere år har vi arbejdet hen mod at gøre vores forening så nem som muligt for alle med 
hensyn til tilgang for informationer samt afgivelse af samme….. Det er stadig bestyrelsens mål og 
ønske at al information skal foregå elektronisk ! det være sig indkaldelser og kontingenter som 
nyhedsbreve, bestyrelsen skal ha ud til alle med det samme, som det var tilfældet med 
overskudstræ fra træ fældning etc. Med det sagt kan man altså forvente elektronisk post i 
fremtiden og altså ingen papir i postkassen i fysisk form. Det bliver så ikke e-boks eller i den 
retning men mail eller vores nye facebook gruppe ´hasselhegnet´ som alle selvfølgelig er 
velkommen på. Et nyt tiltag er også nabo overvågning og til dem der ikke kender dette kan man gå 
ind på hjemmesiden ´naboovervågning´ og læse om det og det er selvfølgelig en anbefaling at vi er 
så mange med som muligt.  
I de senere år har vi ikke haft med som en anbefaling at alle holder hastigheden nede idet vi ser 
det som en selvfølge, men da der er flere der vist har lidt for travlt henstiller vi til at overholde og 
tænke på dette, ligeledes henstiller vi også til at alle grundejere holder deres kantarealer ukrudtsfri 
og ikke venter til det bliver ordnet til et torvearbejde eller fællesarbejde og da vi taler fællesarbejde 
er det sådan at alt der gøres på fællesarbejde ikke kan kædes sammen med torvearbejde forstået 



således at man venter ikke og laver sit torvearbejde på fællesarbejdet eller omvendt og man kikker 
heller ikke ud gennem hækken og ser til sin nabo der er på fællesarbejde, det er en information vi 
er blevet bekendtgjort med, dette er ikke rimeligt for andre der bruger en søndag på at holde pænt i 
og omkring fællesarealet !! vi skal stadig huske på det er til for at få en dag hvor vi kan spare lidt på 
omkostningerne og få lidt godt samvær med sin nabo i hyggeligt lag. Hvem ved hvad vi finder på i 
år til bespisning af vores flittige deltagere……..  
Som det sidste vil jeg informerer om at den bunke grene der ligger på fællesarealet snarligt vil blive 
afbrændt så græsset næste år kommer igen  
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 2016 og budget for 2018 blev vedtaget med 18 stemmer for og 0 imod  
 
4: Forslag fra bestyrelsen  
- Det skal bemærkes at fordi man deltager i torvearbejdet medfører det ikke automatisk 

fritagelse til Fællesarbejdet. Fællesarbejdet er af stor vigtighed da det både sparer os  
- 1 For unødige udgifter til fællesområde 
- 2  holder kontingentet nede 
- 3  forbedrer kendskabet til dine naboer og ikke mindst et hyggeligt måltid i samvær  med dine 

naboer 
Forslaget fra bestyrelsen blev debatteret, men der bliver ikke ændret i vedtægterne, da det vil 
kræve et stort stykke arbejde, som også skal tinglyses. Punktet skulle have været stillet som et 
spørgsmål, såfremt det skulle have været behandlet anderledes med dertilhørende afstemning 
om ændring. Forslaget er derfor ikke blevet vedtaget. Vedtægterne fortsætter uændret. 
 

5: Forslag fra medlemmer  
- Mikkel Urhøj (HH48) har fremsat ønske om at der udarbejdes en handlingsplan for vores 

legepladser 
         Lille legeplads bliver efterset og ´farlige´ genstande bliver fjernet, rest males med olie ! 
- Såfremt der er flertal for, at vi skal renovere legepladserne, vil der blive indhentet tilbud på 

dette. I så fald skal vi have et legepladsudvalg. 
Mikkel var ikke tilstede på generalforsamlingen, hvorfor emnet ikke blev debatteret eller sendt til 
afstemning. Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan. 
      
6: Valg af medlemmer til bestyrelsen:  
Formand: Jens Christesen (nr.10)  
Næstformand: Poul Erik Kisbye (nr.6)  
Kasserer: Jakob Dahlgaard (nr.1)  
Sekretær: Bent Herlevsen (nr.38)  
- Der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer og alle blev genvalgt 
 
8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  
Vibeke (nr. 26)  
Frank Fuglsang (nr. 54)  
- Der var genvalg til suppleanter og alle blev genvalgt 
 
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 og alle blev genvalgt 
 



10: Valg af torveformænd  
Rebekka Dahlgaard (nr. 1) torv 1-11  
Susanne (nr. 15) torv 13-25  
Christina Kisbye 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 og alle blev genvalgt 
 
11: Eventuelt.  
 
Vibeke og Bent: Ønsker plan for alle træer i vores område. 
Dirigent: Hvem ejer støjværnet ved volden: os eller Vejdirektoratet ? 
Alle spørges om ønsker mht træer i vores område 
Vibeke: Broen trænger til reparation 
Vibeke: Lille folder til nye tilflyttere evt. på vores Hjemmeside 
Hvem skal holde de 2 stier der går ud til Blågårdsparken ? 
Hvem skal slå græs ud mod kørevej (eks. Ved Jakob) 
 
Forslag til nye udvalg: 
 Træer og beplatning for hele området: Niels 32, Vibeke 26 
 Broer 
 Legepladser 
 
 
Generalforsamlingen blev ophævet efter god ro og orden. 


