
 

 

 
 

 

Referat generalforsamling Åsum Stengrav, torsdag d. 21. april 2022. 

1. Valg af stemmetællere: Steen (493) & Gert (505) 
 

2. Valg af dirigent: Kasper (509) 
 

3. Valg af referent: Kenneth Lokesgaard (639) 
 
 

4. Formandens beretning:  
a. 1 møde pga. Corona, så der har ikke meget der har været på dagsorden i år. 
b. Der har været en enkelt kloak reparation i løbet af året. 
c. Ny gartner i 2021, det har været både godt og skidt, men det ser ud til at gå i den rigtige 

retning. Gartneren fortsætter i 2022. Der skal laves ny kontrakt for perioden efter 2022 
d. Vi håber at kunne få lave asfaltarbejde i efteråret i område 509-557.  

Vi skal have et nyt tilbud hjem, da de gamle priser ikke længere holder pga. prisstigninger på 
bl.a. olie. 
Det sidste område skydes evt. til 2024, med henvisning til prisstigninger. 

e. Efter beretningen var der forskellige bemærkninger fra salen omkring gartnernes arbejde, 
herunder den overdrevne saltning og hæk ud mod åsumvej. Desuden kunne det undersøges om 
man kunne spare penge ved at samarbejde med de andre grundejerforeninger om de grønne 
områder. 
Det grønne område ved Alice (625) carport er endnu ikke lavet af entreprenøren. Tidshorisonten 
kendes ikke, vi nedprioriteres som en lille forening. Det samme gør sig gældende for de lovede 
ekstra fliser ved vedgangen til åen ved det 3 dobbelte zig-zag. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen. 

5. Kasper fremlagde regnskab for 2021 – dette blev godkendt. 
Kasper har kigget på inkasso/advokat muligheder, men der er ikke megen interesse i, at tage vores 
sager, da beløbene er så små. 
Hvis det bliver nødvendigt, vil bestyrelse kigge på sagen igen. 
Skal der evt. laves en velkomstfolder, som informerer om grundejerforeningen, så flere kender til 
både kontingent og regler. 
 

6. Indkomne forslag: Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 
 

7. Budget og kontingent: Kasper gennemgik budgettet for 2022. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter på det kendte niveau. 
 
Budgettet godkendes. 
 

8. Valg til bestyrelsen: På valg er Lars (585), Lisbeth (513), desuden er der en tom plads i bestyrelse 
efter Lissi. 



 

 

 
 

 
 
Lars & Lisbeth genvælges, der stillede ingen op til den tomme plads. 
Bestyrelsen bemyndiges til at selvsupplerer, hvis der findes en som gerne vil ind i bestyrelsen.  
Bestyrelsen består herefter af: 
Lars (585) – 2 år tilbage 
Lisbeth (513) – 2 år tilbage 
Kasper (509) – 1 år tilbage 
Kenneth (639) – 1 år tilbage. 
 

9. Valg af suppleanter: Da de 2 suppleanter ikke ønsker at træde ind i bestyrelse, genvælges de ikke 
som suppleanter. Der er ingen andre der stillede op, så suppleant posterne står ubesatte. Også her 
bemyndiges bestyrelsen til at selvsupplere. 
 

10. Valg af revisor: Gert (505) genvælges. 
 

11. Valg af revisorsuppleant: Jan (571) genvælges. 
 
 

12. Eventuelt: 
a. Der er indkommet forslag til generalforsamlingen efter deadline. 

Forslagene læses op for forsamlingen. 
1. Omhandler busdrift til området. 
Dette emne er tidligere behandlet på generalforsamlingen og det har været taget op med 
kommunen, desværre uden resultat. 
Kasper bemærker, at busdækningen kun forværres med den køreplan er er lagt op til, efter 
Letbanen går i drift. 
2. Etablering af bump eller chikaner på Åsumvej. 
Bestyrelse kontakter kommunen evt. sammen med Duedalens bestyrelse for at se om det 
kan lade sige gøre før vores nedkørsler. 

b. Bjarne vil gerne have området tilmeldt ”Det vilde Danmark” 
Der er lidt snak frem og tilbage. Det er se sag for den enkelt husejer. 

 

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

 
 


