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Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen afholdt ordinær generalforsamling torsdag 

d. 19. november i Søften Forsamlingshus. Af foreningens 109 parceller var 21 beboere mødt 

op på foreningens 35. ordinære generalforsamling.  

1) Leif Sørensen valgtes som dirigent, og Leif kunne konstatere at både indkaldelsen og ind-

komne forslag var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. 

Herefter blev ordet givet til Lars Dam Bülow for aflæggelse af formandens beretning. 

 

2) Lars Dam Bülow aflagde beretning for året der er gået siden sidste generalforsamling. Be-

retningen som er vedhæftet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

3) Kim Frandsen gennemgik foreningens årsregnskab for 2008/2009. Regnskabet viser et 

overskud på små 7.000 kr. mod det budgetterede overskud på 1.600 kr.. Årsagen til denne 

forskel ligger hovedsagelig i, at der i dette regnskabsår ikke har været behov for snerydning. 

Regnskabet, blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

4) Der var indkommet forslag om fjernelse af beplantningen ved Præstevangen ud mod Kvot-

trupvej, og efterfølgende tilsåning med græs. Beplantningen er i sin tid foretaget efter en be-

plantningsplan som blev godkendt af Hinnerup Kommune. Generalforsamlingen besluttede, da 

en evt. omlægning vil kræve en ny godkendelse, at bibeholde området i sin nuværende form. 

Bestyrelsen lovede at sørge for en bedre vedligeholdelse af beplantningen fremover. 

 Der var ligeledes indkommet forslag om nyindkøb af legeredskaber til legepladsen, da den 

efterhånden er ved at være lidt ”tom”, efter oprydningen i sommer. Generalforsamlingen be-

sluttede, efter en del debat, at afsætte 50.000,- kr. på næste års budget til nyindkøb af lege-

redskaber og vedligeholdelse af legepladsen. Der blev samtidigt oprettet et legepladsudvalg 

bestående af Kjeld Sterup, Tonni Christiansen, Heidi Olesen og Morten Thøgersen. Hvis der 

udover det budgetterede kan findes flere midler via kommunen, private sponsorer el. fonde, 

hilses dette naturligvis velkomment. 

 

5) Budgetforslaget for 2009/2010 blev gennemgået. Bestyrelsen foreslog et uændret kontin-

gent for det kommende år. Af budgettet fremgår en overførsel fra vejfonden i år på 25.000 kr.. 

Disse midler øremærkes til vedligeholdelse af revneforseglingen samt reparation af en over-

kørsel. Beløbsmæssigt reguleres overførslen i forhold til variation i udgifterne for reparationer-

ne. I budgetforslaget var afsat 10.000,- kr. til legepladsen. Dette beløb blev jævnfør tidligere 

beslutning forhøjet til 50.000,-, således at budgettet for det kommende regnskabsår ender ud 

med et budgetteret underskud på 39.500, - kr.. Budgettet, som kan ses på vor hjemmeside, 

blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 

 

6)   Der afholdtes valg til bestyrelsen. Flg. personer modtog valg: 

 

 Kim Frandsen bestyrelsesmedlem (genvalgt for 2 år) 

 Morten Thøgersen  bestyrelsesmedlem (nyvalgt for 2 år) 

 Steen Rasmussen bestyrelsesmedlem (genvalgt for 2 år) 
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 Heidi Olesen bestyrelses suppleant (genvalgt for 2 år) 

 Tonni Christensen bestyrelses suppleant (nyvalgt for 1 år) 

  

7) Der afholdtes valg af revisor og revisorsuppleant. Flg. personer modtog valg. 

  

 Lars Dalentoft revisor (genvalgt for 2 år) 

 Svend Hemmingsen revisorsuppleant (genvalgt for 1 år) 

 

8) Under eventuelt faldt snakken på de talrige opgravninger af veje og fortove med henblik 

på antenne og telefontilslutning, samt opgravning i forb. med reparationer af varme og vand 

o.l.. Vi oplever alt for ofte, at reetableringen af opgravningerne bliver udført med større og 

mindre held. Oftest det sidste. Derfor vil bestyrelsen opfordre alle, som af den ene eller anden 

grund skal have brudt vej eller fortov op, til at advisere bestyrelsen inden opgravningen. Det 

vil lette bestyrelsens arbejde med at finde ”de skyldige” entreprenører, når der udføres for 

dårlig reetablering af gravearbejderne. 

 

 Herefter afsluttede dirigenten foreningens 35. generalforsamling, med at takke for god ro 

og orden. 

 

   

   

 

  Ref.: Steen Rasmussen 


