
 

 

Referat generalforsamling Åsum Stengrav, tirsdag d. 24. august 2001. 

1. Valg af stemmetællere: Steen (493) & Bente (499) 
2. Valg af dirigent: Knud Skovgaard (539) – indkaldelse m.v. blev gennemgået og det blev bekræftet, 

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigindkaldelse  
3. Valg af referent: Kenneth Lokesgaard (639) 
4. Formandens beretning:  

a. Der er flere der har problemer med rotter i området. Nogen steder kommer de op steder 
hvor jorden under husene er faldet sammen. 

b. Fibernet fra TDC er lagt ned i området, det blev heldigvis lagt ned i fortovene, kun 1 sted 
måtte asfalten brydes. 
Fliser i området er flere steder ikke lagt ordentligt. Det er blevet påpeget over for 
entreprenøren. Lars tager fat i ham igen. 

Efter beretningen var der forskellige bemærkninger fra salen omkring gartnernes arbejde og 
hæk ud mod åsumvej 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

5. Kasper fremlagde regnskab for 2020 – dette blev godkendt. 
Det besluttes af medlemmer der fortsat skylder penge efter gentagne rykkere skal sendes til en 
inkasso. Kasper kigger på mulighederne. 
Der lægges asfalt i de sidste områder i 2022 & 2023. 
 
Regnskabet godkendes 
 

6. Indkomne forslag: Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 
7. Budget og kontingent: Kasper gennemgår budgettet for 2022. 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter på det kendte niveau. 
 
Budgettet godkendes. 
 

8. Valg til bestyrelsen: På valg er Kasper (509), Lissi (537) og Kenneth (639) 
 
Alle 3 genvælges, og bestyrelsen består herefter af: 
Lars (585) – 1 år tilbage 
Lisbeth (513) – 1 år tilbage 
Kasper (509) – 2 år tilbage 
Lissi (537) – 2 år tilbage 
Kenneth (639) – 2 år tilbage. 
 

9. Valg af suppleanter: Skovgaard (539) og Jan (571) genvælges. 
10. Valg af revisor: Skovgaard (539) genvælges. 
11. Valg af revisor suppleant: Jan (571) genvælges. 

 
 



 

 

 
12. Eventuelt: 

a. Flere klager over gen måde de grønne områder holdes på og flere områder har været glemt 
gentagne gange. Formanden tager et møde med gartnerne, hvor der følges op på sagen. 
Gartnerne har 1 år tilbage af aftalen. 

b. Nogen vil gerne have genindført skidtbreve, da flere ikke holder deres dele af fælles 
områderne/fortove.  
Det er en svær sag mht. skidtbreve, da vi mangler mulighed for at holde folk op på en 
regning for renholdelse af deres del af området ved misligholdelse. 
Alternativet er at uddele regningen med 1/140 del på alle medlemmer eller af betale 
gartnerne for at holde alle fællesomårder/fortove. 

c. Ved 685 er der lagt fliser ved en brønd for at ejers bil ikke skal støde på og ødelægge bilen. 
Dette støttes der op om, så der ikke skal brydes op i asfalten. 

 

Dirigenten takker for go ro og orden og generalforsamlingen afsluttes med lidt at spise. 
 
 

 
 


