
Referat af generalforsamling i Hesselhus Grundejerforening 9/6 2007.

Til generalforsamlingen, der blev afholdt i forsamlingslokalet ved Funderhallen, var der fremmødt 
32 deltagere fra foreningen.
Konklusionsreferat ifølge dagsordenen for mødet:

1. Velkomst ved formand. Da sekretæren Bo Sommerlund var forhindret var Niels (56) 
udpeget som referent. Niels (56), der var 1.suppleant fra GF 2006 er indtrådt i bestyrelsen 
efter Bjarne, der har solgt nr. 54. 
Til ordstyrer blev Finn (16) valgt af forsamlingen. Finn kunne meddele at 
GeneralForsamlingen(GF) var lovlig indvarslet og at GF kunne fortsætte!

2. Bestyrelsens beretning v formanden: Der er lavet en mundtlig aftale med kommunen om 
levering af grus til vejen hvert andet år – næste gang i 2009. 

a. Der skal sættes hegn op langs grundene ned mod åen, de berørte lodsejere kan 
afhente pæle hos formanden, hvormed de kan tilkendegive ønsker om placeringen af 
hegnet ind mod deres grunde.  

b. Der vil blive lavet klaplåger ved alle stier der fører ned til ådalen. I forbindelse med 
rydning af skoven blev det aftalt at der skulle etableres 2 ”øer” med diameter på ca. 
10 m med indhegnet beplantning (betalt af kommunen).

c. Der etableres en stiforbindelse fra Moselundvej og frem til sidste nedgang mod 
ådalen. Det undersøges om stien kan forlænges hen forbi rensningsanlægget.

d. Aftalen om hegnet er indgået med binding frem til 2010 og skal herefter behandles 
på GF hvert 3. år – første gang på GF i 2009.

e. Skiltningen m.h.t. ”hunde skal føres i snor” tydeliggøres og gennemgås af 
bestyrelsen

Beretningen blev godkendt af GF uden bemærkninger

3. Regnskab. Regnskabet, der var fremsendt sammen med indkaldelsen, blev fremlagt af 
Bjarne. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af GF. 

4. Budget. GF havde ingen bemærkninger til det fremsendte budget, der blev godkendt af 
GF.

5. Kontingent. Uændret kontingent for næste år blev vedtaget af GF.

6. Indkomne forslag. 
a. Forslag fra Jens (3) om oprettelse af en ”studiekreds for herlighedsværdier i ådalen” 

Forslaget bliver vedlagt og udsendes sammen med dette referat. 
b. Foreningen har 40 års jubilæum i 2009 – dette behandles på næste GF. Der blev 

nedsat en gruppe der fremkommer med forslag til GF 2008 Valgt blev: Lotte (15), 
Lis(19) og Ingerlise (24)

c. Nedsættelse af gruppe der vejleder vedr. beplantning af de føromtalte ”øer” Valgt 
blev: Jens (3), Lene (5), Finn (16) og Viggo (58).

d. Petanque-banen der er konstrueret af Kaj (46) blev udført på arbejdsformiddagen 
Efterfølgende skal der stabil grus og stenmel på – Jens Arne(54) vil bestille et læs 
stabilgrus og Kaj dimensionerer mængden af stenmel efterfølgende.

1



7. Indkomne klager – Der er ikke modtaget skriftlige klager.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 på valg Jørgen (ønsker ikke genvalg) og 
Kaj(modtager genvalg) Kaj(46) genvalgt og nyvalget blev Poul Rasmussen (48) 
Suppleanter: 1. suppleant: Gunner (32) og 2. suppleant Ole (44) blev valgt.   

                                         
9. Valg af Revisorer + suppleant: Åge (24) og Ole (44) genvalgt som revisorer. 

Valg af revisorsuppleant: Jens Arne (54) blev valgt.

10. Evt. På vegne af GF takkede formanden Bjarne for det arbejde han havde udført i 
bestyrelsen som kasserer. - Bestyrelsen henvender sig til Region Midt for at foranledige at 
Hørbylunde-lyngbakkerne ikke springer i skov, men bevares som lyngbakker. - 
Gangbrædder langs åen bliver gået efter og rep. med tagpap på de defekte strækninger. Ole 
(44) går det igennem.

Ordstyreren takkede for rimelig ro og erklærede GF 2007 for afsluttet

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Niels Søndergaard som kasserer.

Ref: Niels (56) d.10/6 2007

. 
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