
Referat fra generalforsamling i ejerlav M1 d. 5. maj 2021 

Alle husstande var repræsenteret på generalforsamlingen, der blev afholdt virtuelt 

grundet Coronarestriktioner. 

 

1. Valg af dirigent (og referent). 

Annemette Jepsen (nr. 84) blev valgt 

2. Bestyrelsens/Formandens beretning. 

Grundet Corona har aktivitetsniveauet har været lavt, både i vores egen og den 

store grundejerforening.  

- Diskussion om nye bænke fortsætter, men der er uenighed om financiering. 

- Der har været tale om nye legeredskaber i Kildehaven, evt. opsætte 

trampoliner, men der er ikke lavet konkrete tiltag. 

- Der er ønsker i den store grundejerforening om at gøre fællesarealer mere 

”vilde”. Der er ikke stor tilslutning i bestyrelsen for den store 

grundejerforening, men man er enig om at undersøge mulighederne. 

Formandens beretning blev godkendt 

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 

Primo saldo for året var kr. 35.138,43 – alle har betalt medlemsbidrag og 

udgifter var  

- bidrag til den store grundejerforening 

- vejfest 

- velkomstgave 

- renter til banken 

 Ultimo saldo var kr. 32.213,38.  

Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger 

 

4. Fastlæggelse af  budget og fastlæggelse af medlemsbidragets størrelse for det 

kommende regnskabsår 

 

Der var enighed om at fastholde medlemsbidrag på kr. 1.500 per husstand. 

 

5. Præsentation af medlemmer til bestyrelsen 

Kasserer (Henrik Jepsen nr. 84) var indstillet på genvalg, og blev valgt. 

 

6. Præsentation af suppleanter 



Begge suppleanter (Søren Vidriksen nr. 86 og Morten Rævsgaard Rasmussen 

nr. 78) var indstillet på genvalg, og de blev begge valgt. 

7. Valg af bestyrelsesformand 

Formand (Martin Castrup nr. 72) var indstillet på genvalg, og blev valgt.  

 

8. Valg af revisor 

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at revision ikke var nødvendig, 

grundet den simple natur af regnskabet. 

 

9. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Søren Vidriksen (nr. 86) foreslog, at vi undersøgte, om der kunne opsættes 

videoovervågning ved indkørslen til Kildebjerg Skovvej (ved Kildehaven). Dette 

for at afskrække indbrudstyve, da man i tilfælde af indbrud ville kunne 

identificere køretøjer i området.  Forslaget blev diskuteret, bl.a. om dette ville 

være lovligt, men også om det faktisk ville virke afskrækkende. Konklusionen 

var, at forslaget ikke bringes videre til den store grundejerforening. 

10.Eventuelt 

Det blev aftalt, at bestyrelsen kommer med et forslag til dato for en vejfest – 

formodentlig i september. 

 

Dirigenten afsluttede derefter mødet og takkede for god ro og orden. 

 

 


