
 

REFERAT  
Generalforsamling d. 26. februar 2013 kl. 19.30 i Åsum Forsamlingshus   

 
Antal stemmeberettiget der mødte op:  39 + 
1 fuldmagt til at stemme imod 
kontingentstigning 

Referent: Kasper Ladingkær (509)  

1. Valg af dirigent:  
Knud E. Skougaard (539) blev valgt 
Forslag vedr. hegn som var fejlagtigt sat 
under punkt 5, blev flyttet op under punkt 4. 
Generalforsamling er lovligt indvarslet og er 
beslutningsdygtig på nær 
vedtægtsændringer. 
Der kan ikke vedtages ændringer til 
vedtægter, da der ikke er sket korrekt 
indkaldelse af medlemmerne. 

2. Beretning:  
Formanden fremlagde sin beretning, hvori 
han fremlagde, der var flere faktorer som 
gjorde, at medlemmerne ikke var blevet 
indkaldt i henhold til vedtægterne. Derfor 
udsættes vedtægtsændringerne til næste år. 
De forskellige projekter vedr. de grønne 
områder og asfalt blev gennemgået, og 
generelt var der fra bestyrelsen tilfredshed 
med det udførte arbejde. 
Formanden gennemgik hvordan foreningen i 
løbet af 2012, havde uddelt ”skidt-breve” til 
de husstande som ikke følger reglerne. 
Generelt var det foregået i fordragelighed,  

 
men et enkelt sted gik diskussion op i en 
spids, dette beklager bestyrelsen. 

 
Formanden genopstiller ikke, men har været 
glad for sine 2 år på posten, og det er ikke 
arbejdet i grundejerforeningen der er skyld i 
at han stopper. 

Herefter kom beretningen til diskussion og 
generelt diskussion om foreningen, hvor der 
blev vendt: 
Spørgsmål til trappen ved 521 
Spørgsmål til nyt græs ned mod åen, forslag 
om at der skulle lægges flis blev afslået. 
Der skal ikke lægges flis igen – dette har 
været prøvet før uden den store virkning, og 
det er dyrt. 
689: Der er kommet meget støj efter 
hækken er trukket op foran deres række. 
711: Der skal følges op på det ny såede 
græs og den nye hæk - evt. sæt lidt hegn op 
for beskyttelse. Det kigges der på.  
491: Syntes folk skal læse breve før der 
skrives under, dette taget til efterretning af 
bestyrelsen, selv om den omtalte episode 
kun var en underskrift for modtagelse af 
brev. 
565: Naboen laver en kæmpe skidtbunke - 
Dette kan grundejerforeningen ikke blande 
sig i…..fortsættes på bagsiden 

  
 

ÅSUM STENGRAV 

HUSK DER RENSES REGNVANDSBRØNDE I UGE 39 – DET KRÆVER AT 
DER ER ADGANG TIL BRØNDEN FORAN OG BAGVED HUSET. 



567: Naboens skidt 
Igen her kan foreningen ikke gøre noget 
Diskussion om hold af areal og hæk ud til 
naboforeningen - der skal kun holdes ud til 
fliser. 
Hvis folk ser rotter kontaktes kommunen. 
485: Hegnspligt - Der undersøges om de 
store stamveje evt. er blevet offentlig vej. 
651: Skidtbreve de er ok - formen var dårlig 
– Bestyrelsen ser på om det ikke kan gøres 
bedre. Beretningen blev taget til 
efterretning. 

3. Regnskabet: 
Blev fremlagt og vedtaget. 
Forslag om at der sendes ud med hvilke 
uger grundejerhjælpen kommer, så man kan 
have adgangen til brønde klar. 

4. Ændring af vedtægter: 
Vedtægtsændringer frafaldes. 
Vedr. ændringer af fortolkning af 
servitutten, da den er meget striks. 
Generalforsamlingen kan ikke tage 
beslutning om forslaget, men bemyndige 
bestyrelsen til at få lavet en ændring, så der 
fremtidig også sættes hegn i stedet for som 
nu, kun levende hegn – Dette blev vedtaget. 
Et medlem mente at de havde fremsendt et 

forslag, desværre er der fremsendt forkerte 
dokumenter til formanden. Men forslaget 
blev mundtligt fremsat: Der omhandlede 
forslag om opsætning af containere flere 
gange om året. Forslagene blev ikke 
vedtaget, der henvises til det kommunale 
storskraldsordning. 

5. Fremlæggelse af budget: 
Budget fremlagt og vedtaget 
- Kontingentstigning blev vedtaget, så det 
frem over lyder på 625,- kr. pr. 1/2 år og 
det gælder fra 2013. 

6. Valg til bestyrelsen: 
Formand: Lars 585 (2 år) 
Bestyrelse: Lizzi, 537 (2 år) - 653 Løkke 
Andersen (2 år) - 
Suppleanter: Suppleanter - 569 Vibeke 

7. Revisor: 
Knud E. Skovgaard blev genvalgt, så 
revisionen består af: 
Knud E. Skovgård (539) 
Gert Madsen (505) 

8. Revisor suppleant:  
Hanne Rytter Hansen (503) 

Evt. Snak om vandledningerne skulle skiftes, 
bestyrelsen har intet hørt.

 

BESTYRELSEN I ÅSUM STENGRAV 
 

Formand: Bestyrelsen: 
Lars P. Larsen Lizzi Larsen 
Åsumvej 585 Åsumvej 537 
Mobil: 24 25 88 55  
  Løkke Andersen 
Kasserer: Åsumvej 653  
Kasper Ladingkær 
Åsumvej 509 Steen Andersen 
Mobil: 40 70 82 40 Åsumvej 493 
Mail: kasper@ladingkaer.dk 

HUSK DU KAN ALTID SE DOKUMENTER SOM VEDRØRER FORENINGEN 
PÅ VORES HJEMMESIDE WWW.STENGRAV.DK 
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