
Referat af generalforsamling 12. april 2012  i 
grundejerforeningen ”Skanderborg Bakker 2”

1) Valg af dirigent

Thomas Johnsen (201) blev valgt til dirigent og Niels-Kenneth Nielsen (119) blev valgt til referent

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Troels Hoffmann (149) gennemgik bestyrelsens beretning:
Arne Skyum vedligeholder grønne arealer, og står for snerydning. Bestyrelsen er  tilfredse med 
Arne Skyum
Troels gennemgik kontingent til den overordnede grundejerforening. Kontingent har svinget noget i 
de senere år, men ligger nu på 5 kr pr m2.

Vejbelysning: Der er indkøbt pærer der kan hentes hos bestyrelsen (119). Bestyrelsen har haft 
elektriker ude at kigge på nogle af de gadelamper der ikke lyser. Elektriker påpegede et potentielt  
problem med kablerne i jorden.  Claus (335) foreslog at få elektriker til at lave en skriv om 
problemer med belysning i forhold til 5 års gennemgang

Renosyd: Der har været dialog med Renosyd omkring muligheder for fælles affaldscontainer. Den 
bedste løsning (nedgravet container) var dog for dyr for foreningen og Renosyd vil ikke give 
tilskud.

Sand til sandkasser: De enkelte beboere kan købe sand til sandkasserne og sende regningen ti l 
bestyrelsen.

Troels (149) gjorde opmærksom på foreningens hjemmeside hvor man kan finde vedtægter, 
referater mv.

3) Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor

Benny Schou (123) gennemgik regnskab – pga af mindre udgifter til snerydning og mindre 
kontingent til overordnet grundejerforening har foreningen et overskud på ca 67.000 kr.

Foreningen har nu et indestående på ca 100.000. Der var en diskussion omkring, hvor mange penge 
foreningen skal have stående. De fleste tilkendegav at beløbet var passende.

4) Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat



Punktet blev behandlet under punkt 5.

5) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Benny 123 gennemgik budget på 2012: Der er sat en buffer på ca 60.000 til uforudsete udgifter, 
primært spoler til gadelamper og eventuelt ekstra udgift til den overordnede grundejerforening
Det var på ny diskussion omkring hvor meget foreningen skal opspare og hvad den skal have i 
egenkapital
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget

6) Rettidigt indkomne forslag

Der var forslag til ændringer i vedtægterne fra Morten (347) så  det gøres pligtigt at rense sin facade 
for alger hver 4. år. Desuden skal der skal opkræves penge over det almindelige kontingent.

Et lignende forslag blev fremlagt fra Troels Brink (339).

Det blev diskuteret om grundejerforeningen kan bestemme om de enkelte facader skal 
afrenses/males, om det kan skrives ind i vedtægterne og hvem der såfremt skal håndhæve disse 
regler. Claus (335) påtog at undersøge hvordan juraen forholder sig til dette

Der var desuden også en længere diskussion omkring hvor meget behandling var passende (kun 
algefjerner eller også maling). Bestyrelsen fremlagde i den forbindelse forskellige tilbud på facade 
rensning og maling.

Forslagene kan ikke vedtages der der ikke tilstrækkeligt fremmøde.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Troels (149), Casper og Louise (309), Morten (347) 
og Troels (339) der indhenter tilbud på algerens alene.

7) Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer

Troels Hoffmann (149), Benny Schou (123) og Niels-Kenneth Nielsen (119) genopstillede ikke.

Casper Larsen (249) stillede op til bestyrelsen
Peter Henriksen (229) stilllede op til bestyrelsen
Casper Landgren (309) stillede op til bestyrelsen
Morten Wickers Nielsen (213) genopstillede
Thomas Johnsen (201) genopstillede
Disse blev valgt uden kampvalg
Thomas Johnsen (201) blev valgt til formand



8) Valg af kasserer

Morten Wickers Nielsen (213) blev valgt til kasserer.

9) Valg af revisor

Lars (135) blev valgt til revisor

10) Valg af 2 repræsentanter til at repræsentere grundejerforeningen i grundejerforeningen 
Skanderborg Bakker

Morten (213) og Thomas (201) blev valgt til den overordnede grundejerforening

11) Orientering om sag vedrørende facadeskader, ved Casper, nr. 249

Casper (249) orienterede om facade sagen. Reparationer fortsætter så snart vejret bliver bedre

12)  Eventuelt

Der blev overrakt vin til de afgående bestyrelsesmedlemmer og til dem der fortsætter
Der blev spurgt om  stykket mellem sti og trappe ved søen bliver belagt med grus eller lignende. 
Dette vil Sjælsø gøre.
Der blev spurgt til muligheder for solfangere på taget.

______________________________ 
Dirigent

______________________________
Formand      


