
 

Referat: 

1. Valg af dirigent: Valgt blev Kenneth Lokesgaard (639) 

Det blev oplyst at der var en fejl i punkt 7. Der skal vælges kasserer og 2 

bestyrelsesmedlemmer i ulige år, så kasseren vælges under punkt 7, og de 2 

bestyrelsesmedlemmer under punkt 7a. 

 

2. Valg af stemmetællere: Valgt blev Jan Rasmussen  (571) 

Der var mødt 27 stemmeberettiget op, samt der var medbragt 5 fuldmagter. I alt 32 

stemmer. 

 

3. Bestyrelsens beretning om foreningen i det forløbne år: 

Formanden fremlagde information om årets gang, det har generelt været et stille år, hvor 

der har været fokus på vedligeholdelse, og der er ikke lavet nogle store forbedringer. 

Information om asfalt skade på vænget (461-475), pt. er den vurderet til at kosmetisk, 

men der følges op, hvis det bliver forværret. Der arbejdes med at få bybus ned forbi os 

igen, der arbejdes sammen med grundejerforeningerne omkring Åsum Stengrav, Åsum 

Borgerforening og Utzons Allé. 

Legepladsen ved åen fornyes i foråret af Odense kommune.  

Information om reparation af kloakker 2 steder i det kommende år.  

Samt der var en mere general snak om kloakker. 

Der blev spurgt til hjertestarter og opslagstavle, som der blev spurgt til på 

generalforsamlingen i 2014. Bestyrelsen har snakket med TrygFonden om en 

hjertestarter, og her var meldingen, at der var små chancer for, at vi ville få en, da der 

uddeles ca. 100 stk. Hvert år, men mere end 1000 ansøgere. Vedr. Opslagstavle havde 

bestyrelsen drøftet det, og forkastet ideen igen, da den ikke tror på ideen. (se punkt 11. 

For andet forslag) 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Fremlagt og godkendt, snak om 

snerydning. 

 

 

  
 

Åsum Stengrav  
REFERAT AF GENERALFORSAMLING  
Generalforsamling d. 23. februar 2015 kl. 19.30 – Havnens Gourmet 

(Åsum Forsamlingshus), Ryttervejen 19, 5240 Odense NØ 



5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer: Det indkomne forslag fra 591 og 593 

blev diskuteret. Der kom flere ændringsforslag, hvor nogle var så vidtrækkende, at de 

ikke ville kunne vedtages, uden at alle medlemmer fik information om det, og det skulle 

med på en ny generalforsamling. En mindre ændring, som ikke havde grundlæggende 

indflydelse på det oprindelige forslag blev fremlagt. 

Det fremsendte forslag blev VEDTAGET efter skriftlig afstemning: 17 var for og 12 imod 

og 3 stemte ikke, dermed blev forslaget vedtaget med den lille ændring: At 

træfældningen foretages over flere år i takt med at der er økonomi til det. 

 

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent: Fremlagt og uændret kontingent 

vedtaget. 

 

7. Valg af Kasserer: Kasper Ladingkær (509) blev genvalgt 

7a.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Lizzi Larsen (537) blev genvalgt og Kenneth 

Lokesgaard (639) blev nyvalgt.  

8. Valg af to suppleanter: 1. Suppleant Bente Hansen (499)  2. Suppleant: Tariq Mahmood 

(579) 

 

9. Valg af revisor: Knud E. Skougaard (539) blev genvalgt. 

 

10. Valg af revisorsuppleant: Der var ingen kandidater, men bestyrelsen blev bemyndiget til 

at finde en ny revisor, hvis der bliver brug for det i løbet af året. 

 

11. Eventuelt - Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning:  

Der var en opfordring til, at bestyrelsen ser på den voksende ”Snekonto”, evt. Med en 

regel om, at der evt. Skulle være 50.000,- på kontoen, og så fylder man op der, hvilket 

vil give lidt flere penge til drift. Bestyrelsen ser på det i 2015, og har et forslag med til 

generalforsamlingen i 2016. 

Der var generelt tilfredshed med vores gartner, som gør en god indsats, bestyrelsen 

kunne oplyse, at de også var tilfredse, og at Gartneren forsætter i 2015. 

Der var forslag om, at bestyrelsen arbejder på en mailingliste eller lignende til brug for 

mere information, bestyrelser ser på det. 

BESØG GRUNDEJERFORENINGENS HJEMMESIDE: 
 WWW.STENGRAV.DK 

VI HAR FÅET NY HJEMMESIDE, HVOR DER ER MULGIHED FOR, AT 
TILMELDE SIG VORES NYE E-MAIL LISTE, SAMT 

KONTAKTINFORMATIONER TIL DEN NYE BESTYRELSE. 


