
                                          Referat fra ordinær generalforsamling den 24/3 2019 

 

1. Valg af dirigent:  

Lotte i nr. 10 vælges og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  

2. Præsentationsrunde: 

Der er mødt 21 deltagere fra 18 husstande.  

3. Bestyrelsens beretning: 

Der startes med et øjebliks stilhed for 2 afdøde, Anni (Ivan Rodians hustru (ejer af nr. 57)) og Carina (Steen 

Norbrink Rosendals hustru (ejer af nr. 34)) Formanden gennemgik årets gang. Beretningen godkendes uden 

bemærkninger 

4. Regnskabet for 2018: 

Ivan gennemgår regnskabet. Godkendes uden bemærkninger. 

5. Indkomne forslag: 

a: Fra Lotte nr. 10: Kan vi få fældet træerne i rundkørslen? 

Der blev foreslået at der kunne sættes ”dueværn” på taget og om fordele og ulemper ved at bo på landet. 

Herefter stemmes. 1 for og 17 imod. 

b: Fra bestyrelsen: Forslag til fartdæmpende foranstaltninger. 

Vi har fået en pris på 2 gummibump (3o km) sammen med tilbuddet fra Dansk Asfalt, ca. 10000,-. Disse er 

bump der dækker hele vejen og fæstnes med bolte ned i asfalten. Vi kan selv montere dem. Det vil sig at 

hvis vi på et senere tidspunkt ønsker at de skal fjernes kan det gøres uden de store skader.  De 2 bump 

planlægges lagt: det ene mellem Årløsevej og rundkørslen og det andet mellem rundkørslen og nr. 57 

Bestyrelsen har set på bumpene på Tøpkildevej og vurdere at disse er til gene for f.eks. snerydning desuden 

er nogle af dem efter ca. 1 år kørt i stykker. 

Der spørges fra salen om hvem der betaler skader på ens bil ved påkørsel? De Bump vi vil benytte, er 

godkendte til det formål. Så det vil være bilens egen forsikring der skal dække her. 

Kunne det være en mulighed at låne et par bump til afprøvning? Vi kan ikke nå at få diverse tilladelser 

igennem og afprøve bumpene før vi skal tage den endelige beslutning. 

Herefter stemmes der om vi ønsker vejbump:  

Ja: 11+ 1 fuldmagt 

Nej: 6+ 1 fuldmagt 

Hverken ja eller nej; 1. 

Bestyrelsen går herefter videre med at indhente diverse tilladelser. 

Der blev under dette punkt talt om at der stadig køres for hurtigt i Ternesøparken og ikke kun af 

udefrakommende men også af os selv. Der opfordredes til at køre langsommere.  

6. Budget: 

Kan ikke godkendes pga den nye pris fra Dansk Asfalt jævnfør bestyrelsens beretning. Det udsættes derfor 

til den ekstraordinære generalforsamling.   

7. Valg af formand: 

Ken Frederiksen vælges uden modkandidater. 

8. Valg af kasserer: 

Der er ingen i forsamlingen der ønsker at overtage denne post. Bestyrelsen har indhentet tilbud med 

Grundejerforeningen Ternesøparken 



henblik på administrator.  Dette er dyrere end en kasserer og da budgettet ikke er godkendt udsættes dette 

punkt også til den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen indhenter et eller flere tilbud. 

9. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 2 år: 

Robert Vahlers i nr. 32 er ikke til stede men har givet tilsagn om at opstille. Der er ingen andre der melder 

sig. Robert bliver herefter valgt. 

10. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år: 

Der er ingen der umiddelbart melder sig… Sezai Semsek nr. 36 spørges om han vi tage et år mere. Det siger 

han ja til og vælges herefter. 

11. Valg af suppleant – vælges for 1 år: 

Erik Hansen nr. 41 vælges 

12. Valg af suppleant – vælges for 1 år: 

Ingen melder sig. Punktet tages op på den ekstraordinære generalforsamling. 

13. Valg af revisor: 

Steen Norbrink Rosendal genvælges. 

14. Valg af revisor suppleant: 

Ivan Rodian vælges. 

15. evt: 

Molsing nr. 69:  

Hvornår er ”grøn dag”? Grøn dag: 12/5, invitationen kommer snart.  Skal der stadig betales hvis man ikke 

deltager?  Ja, Det er vedtaget på generalforsamling i 2017. 

Molsing ønsker at ”hundespanden” fjernes fra plankeværket. Bestyrelsen forsøger at finde en anden 

løsning. 

Lotte nr 10:  

Hvornår genforhandles aftalen i forhold til gadebelysningen? Aftalen kører 17 år endnu. 

Skal lamperne rengøres? Bestyrelsen undersøger dette. 

Der spørges til den nye affaldsordning:  

Hvis man er tilmeldt affaldsøen vil man få leveret en 2delt beholder til madaffald og restaffald, ved 

affaldsøen vil der blive placeret 2delte beholdere til metal, glas og hård plast i det store rum og papir og 

småt pap i det lille rum.  

Hvis man ikke er tilmeldt affaldsøen vil man får leveret 2 2delte beholdere. Se evt. på faxeforsyning.dk 

under punktet: Ny affaldsordning 2019.  

Ivan får overrakt vin som tak for lang og tro tjeneste i Grundejerforeningen Ternesøparken. 

Dirigenten takker for god ro og orden.  

 

 

Herefter serveres smørrebrød, øl og vand. 

 

 


