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Referat af Generalforsamling  

afholdt d. 27/11-2013 

i SGF’s klubhus, Neptunvej. 
 
 
 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Regnskab for 2012/2013 

4. Indkomne forslag 

5. Budget for 2013/2014, herunder fastsættelse af kontingent samt bi-

drag til vejfonden. 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 
 

  Grundejerforeningen Søndermarken/Præstevangen afholdt ordinær generalforsamling onsdag 

d. 27. november 2013 i SGF’s klubhus, Neptunvej. Af foreningens 142 parceller var kun 19 be-

boere incl. bestyrelsen mødt op på foreningens 39. ordinære generalforsamling.   

ad 1: Claus Søby valgtes som dirigent, og han konstaterede at indkaldelse og årsregnskab var 

lagt ud på vor hjemmeside rettidigt, hvorfor generalforsamlingen var lovligt indkaldt og her-

med beslutningsdygtig. Herefter blev ordet givet til formanden Jens Vestergaard for aflæggelse 

af bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

 

ad 2: Jens Vestergaard aflagde beretning for året der er gået siden sidste generalforsamling.  

Formandens beretning, som kan ses på hjemmesiden og vedhæftet dette referat, blev en-

stemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

ad 3: Kim Frandsen gennemgik foreningens årsregnskab for 2012/2013. Regnskabet udviser 

et underskud på 22.354,- kr. mod det budgetterede underskud på 52.700,- kr. 

På generalforsamlingen. i 2009, blev det vedtaget at anvende 50.000, - kr. til renovering af 

vor legeplads. Disse midler er nu kommet til anvendelse.  

Foreningens har hen over året skiftet bankforbindelse for opnåelse af større renteafkast, men 

dette fremgår ikke af årsregnskabet, da bankskiftet har taget længere tid end forudsat.  

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen og kan ses på vor hjemmeside. 

 

ad 4: Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 

 

ad 5: Bestyrelsens forslag til budget for det kommende regnskabsår blev gennemgået af Kim 

Frandsen. Der blev i den forbindelse stillet spørgsmål fra forsamlingen, om anvendelse af vej-

fondsmidler til almindelig vej vedligeholdelse. Dette gav dog ikke anledning til ændringer i be-

styrelsens budgetforslag, som herefter blev enstemmigt godkendt. Dvs. at kontingent og hen-

sættelse til vejfonden i det kommende år forsætter uændret. Det vedtagne budget kan ses på 

vor hjemmeside. 

 

ad 6: Til bestyrelsen nyvalgtes Pernille Sejr Astrup, Søndermarken 34 og Lars Borregaard Pe-

dersen, Søndermarken 70. Morten Thøgersen, Præstevangen 18 modtog genvalg. Alle for 2 år. 

 

Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Søren Vasegård Andreasen. 

 

ad 7: Som revisor genvalgtes Lars Daletoft og som revisorsuppleant genvalgtes Svend Hem-

mingsen. 
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ad 8: Under punktet eventuelt blev flere emner berørt: 

Beskæringen af plantebæltet langs Engdalsvej er endnu ikke helt på plads. Det har i den tidli-

gere forening Søndermarken Vest, været de berørte beboere som selv har stået for beskæring 

samt finansiering af samme. Dette er ikke den optimale løsning, hvorfor bestyrelsen opfordre-

des til fremover, at varetage denne opgave. Bestyrelsen udarbejder et fremtidigt vedligehol-

delses program for plantebæltet. Dette fremlægges til godkendelse på næste års generalfor-

samling. 

Der var fra forsamlingen en kommentar til bestyrelsen beslutning om at afholde generalfor-

samlingen i SGF’s klubhus. For at støtte op om byens forsamlingshus, bør foreningen som tid-

ligere år, benytte dette. 

Der var kommentarer vedrørende belysningen langs stierne. Specielt trappen langs legeplad-

sen er dårligt oplyst. En hjælp kan være at forsyne alle trin på trappen med hvide striber. Be-

styrelsen opfordredes til at undersøge om det er muligt at forbedre belysningen, ved henven-

delse til kommunen. 

Hækklipningen, specielt langs stamvejen, er ikke i orden og bestyrelsen opfordredes til at hen-

vende sig til de medlemmer som ikke har helt styr på forpligtelserne som grundejer, for at sø-

ge at løse problemerne ad den vej. 

Forsamlingen udtrykte stor ros og tak til ”væresteds udvalget”, som har udført et kæmpe ar-

bejde i forbindelse med opførelsen af Udendørs Værestedet. 

 

 

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 

 

 

 

   

   

  Ref.: Steen Rasmussen 

 


