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Grundejerforeningen 

EMILSMINDE 

 
  Referat af ordinær Generalforsamling 

Søndag, den 21. juni 2020 hos Rie & Niels Kæmpe på Enghaven 17, Gørlev. 
 

Til stede var 23 stemmeberettigede. 
 
Formanden, Henrik Nørgaard, bød de mange fremmødte velkommen.  
 

1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslog Søren Stampe, som blev valgt. 
Dagsorden med bilag og indkaldelse til generalforsamlingen var jfr. vedtægterne udsendt rettidigt fortrinsvis 
pr. mail. Ligesom den har været at finde på foreningens hjemmeside og på Facebook. 

 
2. Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne en fyldig beretning, som blev godt modtaget af forsamlingen.  
Ved deadline for kontingentindbetaling var stadig et alt for stort antal manglende indbetalinger. Det overve-
jes fortsat i den til enhver siddende bestyrelse, hvorledes dette kan bedres i fremtiden. 
Der er til stadighed utilfredshed mellem naboer til for høje træer fx Idunsvej 4.  Bestyrelsen opfordrer til frivil-
lighed mellem de involverede. Eller måske der skal udtænktes nye retningslinjer ifm. problematikken om kri-
tisabel beplantning. Beklageligvis er diverse deklarationer med strammere regler ikke gældende for samtlige 
udstykninger i Område 1 Drøsselbjerg. 
Til Sankt Hans komsammen lørdag aften den 20. juni var der, uagtet vejret, glædeligt stor tilslutning. 
Det overvejes fremover at afholde Sankt Hans aften med bål den 23. juni, set ud fra, der kommer flere ældre i 
området, som opholder sig i sommerlandet på dagen. Mens det selvfølgelig også er glædeligt, der stadig 
kommer yngre til området. 
Stadig opfordres til brug af Emilsmindes hjemmeside www.emilsminde.info og tilslutning til Facebooksiden. 
Beretningen udsendes efterfølgende i sin fulde form sammen med referatet fra generalforsamlingen. 
 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for perioden 01.04.2019 - 31.03.2020  
Regnskab 2019-2020 

 Regnskabsføreren har i samarbejde med revisor Flemming O. Nielsen udarbejdet det udsendte regnskab med 
noter, som er opdelt på baggrund af indbetaling af 300,- kr. til investeringspuljen og 1.500,,- kr. til løbende 
drift. 

 Der er i alt 101 parceller repræsenteret i grundejerforeningen, heraf betaler 2 af dem kun halvt kontingent, 
da de bor op til grænsen til en anden forening, som de også er medlem af.  

 Til disposition i alt kr. 71.509 kr. – en anelse, 8.391 kr. mindre end budgetteret. 
 Egenkapitalen udgør for nærværende kr. 133.410- 

Kr. 1.931,- er stiftelsesomkostninger ifm. bankskifte fra Sydbank til Sparekassen Kronjylland. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
a) Budget 2020/2021 – til vedtagelse 

Allerede indeværende år, vil gæld ifm. sidste års nyindkøbte badebro, være betalt, hvilket må siges at 
være fint. 
Budgettet blev vedtaget. 

b) Fastsættelse af kontingent 2021/22 
Forslag 1.200,- kr. til drift og 600,- kr. til investeringspuljen, idet det aldrig vides om der skulle opstå no-
get uforudset. 
Kontingentet blev vedtaget. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen forslag til behandling.  

 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. På valg var 

Flemming Klitgaard, som modtog og blev genvalgt 
Lissi Johansen ønskede ikke at genopstille. I stedet opstillede 2. suppleanten Tina Dines Appelt, som blev 
valgt. 
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Stor tak til Lissi Johansen for hendes lange periode i bestyrelsen og for den meget store indsats, hun har ydet 
for foreningen. 

 
 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for en 1-årig periode.  
 På valg var Niels Kæmpe, som modtog og blev genvalgt. 
 Til den yderligere ledige suppleantpost blev Flemming Arp foreslået og valgt.   
   
6.    Valg af revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode 
 På valg var Flemming Ole Nielsen, som modtog og blev genvalgt. 
 John Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant. 
   
7. Eventuelt. 

Herunder bl.a. orientering om samarbejdet omkring vedligeholdelse af Valhallavej: 
Dirigenten gav ordet til formanden, Henrik Nørgaard for en redegørelse. 
Hastigheden, især nordfra, er et stort problem med megen støvgene til følge. 
Aftalen mellem de tre grundejerforeninger indeholder vedligeholdelse og saltning med kalciumklorid.  
Aftale om hastighedsdæmpende foranstaltninger er straks vanskeligere, at opnå enighed om. Bump er afvist 
af kommunen med begrundelse, at dette ikke tillades på grusveje. Kommunen er vejmyndighed også for pri-
vate fællesveje. 
Det ”naturlige bump” på Longvejen, som er kommunens ansvar, blev inddraget i debatten. Det er der ikke 
klaget over til kommunen!  
Det blev foreslået at sætte ”børnelegesager” ud på Valhallavej, fx barnecykel, pyntet med blomster e.l., som 
indikerer, at der er børn på vejen. Andre forslag var etablering af afløbskanaler langs vejen, påfyldt granit-
skærver evt. omfattende mindre bump. 
Bestyrelsen arbejder videre med sagen. 
 
Kontingent: Som alternativ/supplement til nuværende indbetaling på bankkonto blev foreslået Mobilepay. 
Mulighederne, omkostninger m.v.  undersøges/overvejes.  
 
Dirigenten gav herefter ordet til formanden, som takkede dirigenten for en myndig og korrekt ledelse af mø-
det, samt udtrykte en tak til de mange fremmødte, nye som ”gamle”, som gav god inspiration til bestyrelsens 
fremtidige arbejde. 
 
Rigtig god sommer! 
 
 
 
 
 
Den 21.  juni 2020 
 
 
 
 
___________________________ 
 
                    Dirigent 
             Søren Stampe 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent Lissi Johansen 
 


