Grundejerforeningen Egebjerglund-Nord
Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2022 kl. 19.30 i Egebjerg Fælleshus med 11
deltagere, der repræsenterede 10 grundejere.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Forslag fra medlemmerne.
Godkendelse af budget og kontingent.
2 bestyrelsesmedlemmer er på valg:
2 bestyrelsessuppleanter på valg:

7) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant:

Leif Winther modtager genvalg.
Martin Knøll modtager genvalg.
Kristine Boss Skårhøj modtager genvalg.
Mads Norn Thomsen modtager genvalg
Henning Brudholm modtager genvalg.
Lisbeth Winther modtager genvalg.
Lone Tegner modtager ikke genvalg.

8) Eventuelt.
Ad 1. På grund af afbud fra formanden Leif Winther T70, bød næstformanden Jørgen Vestergård D26
velkommen og foreslog Lisbeth Winther T70 som dirigent, der blev valgt med akklamation.
Dirigenten havde modtaget indbydelsen rettidigt og konstaterede generalforsamlingens lovlighed
for derefter at give ordet til næstformanden.
Ad 2. 2.1 Vestergård oplyste, at der siden september 2021 er afholdt 1 bestyrelsesmøde.
Generalforsamlingen i september 2021 var et ”opsamlingsmøde”, som holdtes
udenfor de ordinære marts-møder på grund af corona- restriktioner. Desuden blev der afholdt
en ekstraordinær generalforsamling for vedtagelse af vedtægtsændringer.
2.2 I april 2021 spurgte vi grundejerne om de havde interesse i af få installeret fibernet. 41 ud af 72
grundejere ville gerne høre mere og få et tilbud. Siden har yderligere et par medlemmer meldt sig
som interesserede. Gigabit, som firmaet hed på det tidspunkt, krævede en tilslutning på ca. 45% for
at gå videre, så 40 interesserede medlemmer burde være nok til at gå videre. I juni 2021 skiftede
firmaet navn til Wizer og det fusionerede med et andet firma, der også levede af at levere
fibernetløsninger. Fra dette tidspunkt blev det svært at komme i ordentlig kontakt med firmaet,
som meddelte 2 gange at de først kunne tage sig af vores sag, når de havde fået bedre overblik på
deres projektportefølje. Nu ser det endelig ud til at være hul igennem, og der vil blive sendt mail
rundt, når der kommer nyt. Og det nye, som der ventes på, er et konkret tilbud på en aftale med
pris og tidsplan.
2.3 I november 2021 blev der indgået en aftale med et firma om snerydning med saltning af vores
fortove.
2.4 Foreningen har ydet tilskud til Egebjerg Bladet og Egebjerg Fælleshus. Grundejerforeningens
medlemmer har derved fortrinsret til leje af lokalerne i Egebjerg Fælleshus frem for ikke
medlemmer.

2.5 Bestyrelsen har fremsendt grundejerforeningens nye vedtægter til kommunen for orientering
og evt. kommentarer. Team Byg, Center for By, Erhverv og Miljø, har 08.01.22, skrevet til
foreningen, at kommunen ikke har bemærkninger til vores ændrede vedtægter.
2.6 Bestyrelsen vil foreslå, at vi holder vejfest lørdag den 3. september 2022.
2.7 Kommunen og Vestforbrændingen har planer om at forsyne vort område med fjernvarme
senest i 2030. Forslaget er endnu ikke endeligt vedtaget. Men forslaget forelægges bestyrelsen i
morgen. (Forslaget blev dagen efter generalforsamlingen vedtaget af Vestforbrændingens
bestyrelse, se vestfor.dk)
Ad 3.

Kassereren gennemgik regnskabet for 2021 og budgetforslag og kontingent for 2022. Regnskabet
blev vedtaget med akklamation.
(Grundejerforeningens obligationer er blevet solgt i den forløbne uge)

Ad 4.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 5.

Budget og kontingent for 2022 blev vedtaget.

Ad 6.

Som medlem af bestyrelsen blev følgende genvalgt: Leif Winther T70, Martin Knøll D15.
Som suppleanter til bestyrelsen blev følgende genvalgt: Mads Norn Thomsen D18 og
Kristine Boss Skårhøj K18.

Ad 7.

Som revisor blev følgende genvalgt: Henning Brudholm T65, Lisbeth Winther T70 og som
revisorsuppleant Christian Sørensen VS70 .

Ad 8.

Foreningens 80-års dag er nu passeret og det blev diskuteret om det skulle markeres til vejfesten.
Det vil blive taget op ved planlægningen af vejfesten.
Vestergård takkede dirigenten og generalforsamlingen for god ro og orden. Herefter bød
grundejerforeningen på smørrebrød, øl og snaps.

Lisbeth Winther T70

Jørgen Vestergård D26
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03.04.2022.

