
                      Referat fra Trøjeløkke Grundejerforenings ordinære generalforsamling 2017 

 

1. Som dirigent valgtes Arly Nexø, som erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

 

2. Formand Mikkel Pagh gennemgik bestyrelsens beretning og kom blandt andet ind på en vejsag på 

Bøgebakken, kommunens klimatilpasningsprojekt og byggeaktivitet på Fyrrebakken som giver lidt 

udfordringer med asfaltskader og grus på vejen. Næstformanden supplerede med lidt information 

omkring separatkloakering, som pt. ikke er aktuelt i vores område, modsat tidligere udmeldinger fra 

Kommunen. Beretningen blev herefter godkendt. 

 

3. Kassereren gennemgik grundejerforeningens regnskab, som viste overskud på kr. 2.403,71  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Kassereren gennemgik vejfondens regnskab, som viste et overskud på kr. 146.397,51. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Mogens Godsk og Søren Rosborg blev genvalgt til bestyrelsen. Martin Stochholm blev valgt ind som 

erstatning for Per Knudsen, som ønskede at give plads til nye kræfter. 

 

6. Lars Jepsen blev genvalgt som suppleant. 

 

7. Mogens Westergaard blev genvalgt som revisor. 

 

8. Bestyrelsens forslag om en kontingentstigning fra 60 kr til 100 kr årligt, til dækning af fremtidige udgifter 

til en hjertestarter i kvarteret, blev debatteret. Selve beløbet var ikke et emne, men snakken gik eks. på 

om køb eller en lejeløsning var bedst, samt værdien – og også placering - i forhold til andre 

hjertestartere i nærområdet. Der var stor enighed om at vedtage forslaget, og bestyrelsen vil nu arbejde 

med at finde den bedste hjertestarter-løsning. 

 

9. Under eventuelt blev det nævnt at mange biler kører alt for stærkt ned af Trøjeløkkevej, hvilket er skidt, 

da vi får flere og flere børnefamilier i kvarteret. Der blev spurgt om muligheden for skiltning om legende 

børn eller alternativt vejbump. Da Trøjeløkkevej er en offentlig vej vil bestyrelsen tage kontakt til 

kommunen og undersøge muligheden for en løsning der kan afhjælpe problemet. 

 

I forbindelse med punkt 7 spurgte en grundejer hvorfor vi ikke har nogen revisorsuppleant. 

Dette foreskriver vores vedtægter ikke, men det bør de nok gøre og det kan bringes i orden med en 

vedtægtsændring i forbindelse med næste års generalforsamling. 

 

 

Per Knudsen blev takket for hans indsats i bestyrelsen, de fremmødte blev takket for god ro og orden og      

formanden afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 


