
REFERAT: GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. FEBRUAR 2017 FOR GRUNDEJERFORENINGEN HENRIKSHAVE 

Formand Troels Hoffmeyer (HH36) bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent
Thomas Wohlert (HH42) og Benedikte Sundberg (HH54). Det konstateredes, at forsamlingen var beslutningsdygtig og rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning
Troels Hoffmeyer(HH36)
Formandens beretning er vedlagt separat

Til beretningen modtages flg. kommentarer 
• Der udtryktes bekymring omkring, hvordan vi bevarer vores bebyggelses smukke helhedsindtryk. Forslag om at plante nye små træer (samme

fyr som nuværende) for at imødekomme at de gamle træer går ud, og skal erstattes af store træer, som vil være væsentligt dyrere
• Der blev stillet spørgsmål til hvor skelpælene er til nr 17
• Der blev opfordret til at haverne mod fagerdalen holdes, så de giver en pænt helhedsindtryk
• Spørgsmål til renovering af huse, især til energibesparende arbejder

• Bestyrelsen sagde at farver og materialer skal overholdes, og at kommunen bestemmer hvad der kan gøres ( feks isolering af tag)
• Der var et ønske om at paraboler og antenner, der ikke anvendes fjernes

3. Fremlæggelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår v. kasserer Henrik Eckermann (HH38)
Regnskabets poster blev gennemgået

• Regnskabet blev godkendt som fremlagt.

4. Fremlæggelse af budget for løbende år ved kasserer Henrik Eckermann (HH38)
Budgettets poster blev gennemgået

• Budgettet blev godkendt som fremlagt.

Til budgettet modtages flg. kommentarer: 
• Der blev stillet spørgsmålstegn ved om kontingentet var stort nok i forhold til de projekter vi har og den vedligeholdelse der er nødvendig.
• Der blev stillet spørgsmål ved gartner udgifter og bestyrelsen blev bedt om at se på alternativer. Det er vigtigt at kvaliteten opretholdes. I

forbindelse med træfældning opfordredes der til at supplere med tilbud fra andre end vores gartner.

5. Valg af formand, næstformand, kasserer samt op til to yderligere medlemmer af bestyrelsen
Formand blev genvalgt for en periode på to år: Troels Hoffmeyer (HH36),
Næstformand Benedikte Sundberg (HH54), og kasserer Henrik Eckermann (HH38) blev genvalgt for en et-årig periode. Lone Munk (HH46) trådte
ud af bestyrelsen. Frederik Stjernholm Drenck HH24 blev valgt ind i bestyrelsen.

6. Fastsættelse af kontingent for løbende år
Kontingent på 5.000 DKK vedtoges.

7. Valg af 2 revisorer eller en statsautoriseret revisor
Jørgen Wisbech (HH39) blev genvalgt og Lone Munk (HH 46) blev valgt

8. Behandling af indkomne forslag
ingen indkomne forslag

9. Evt.
Vejstatus, der blev stillet spørgsmål til vejens ringe stand. Kommunen mener at vejen er ok, men bestyrelsen vil se på det igen.
Fællesfortov og fliser trænger flere steder til renovering.
Der ønskes en afklaring af ejerskab og forpligtelser af fortovene foran matriklerne.

Dirigenten takkede bestyrelsen for årets arbejde og for god ro og orden. 

Underskrevet: 




