
 
Referat fra den ordinære generalforsamling for 2010. 

 
 
Dato: tirsdag den 1. marts 2011 
Sted:  Sognegården 
Deltagere: 6 bestyrelsesmedlemmer, samt ca. 35 medlemmer 
Referent:  Benedikte Jacobsen 
 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Det reviderede regnskab v. kassereren 
5. Budget og kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer & valg af revisor. 
8. Eventuelt 

 

 
Formanden Morten Ryberg bød velkommen til årets generalforsamling 
 
1. Valg af dirigent: Kurt Lorentsen. 

 
2. Valg af stemmetællere: Blev udsat, blev ikke aktuelt. 

 
3. Formandens beretning.  

Her gennemgås det passerede års aktiviteter:  
(Hele beretningen findes på separat dokument)  
 

- Fastelavn: Som efterhånden er en fast tradition for mange. Vi er hvert år ca. 150, 
børn, forældre og bedsteforældre, der har et par hyggelige timer med 
tøndeslagning, slikposer og fastelavnsboller og sodavand 

- Skt. Hans: Afholdes i samarbejde med vores naboforening, Jarlsmindevej 
Grundejerforening. Et stort og festligt arrangement med traditionelt bålsang, 
snobrød og salg af øl/vand, chips og slik samt amerikansk lotteri. Arrangementet 
giver som regel overskud, som foreningerne deler. 

- Juletræ: Hvert år opsætter Grundejerforeningen et stort juletræ på hjørnet af 
Ormslevvej og Jarslmindevej. Fra år 2010 har Jarlsmindevej Grundejerforening 
dækket en del af udgifterne.  

- Opstilling af containere: 2 gange om året opstilles containere på hver af de 3 veje, 
som grundejerne kan fylde haveaffald i. De Står weekenden over og ”presset om 
lørdagen” Vi har i efteråret valgt et andet Vognmandsfirma for at kunne overholde 
reglerne vedr. lys og reflekser på containere.    

- Trailere: Foreningen har 4 trailere, der flittigt lånes. Den nye placering ved ”safety 
House” fungerer godt. Der har været udgifter til reparation af skader og hærværk. 
Der er sat en kasse med div. udstyr ved trailerne og brugerne opfordres til straks at 
melde evt. skader til Folmer Stentoft.    

- Foreningen har desuden 2-3 brøndrensere samt en lang stige, der kan lånes. Vi vil 
forsøge at lægge info på hjemmesiden, om hvor de kan findes.  

 
 
 



 
 

4. Regnskabet gennemgås ved vores kasserer:  
Det reviderede regnskab blev gennemgået ved kasserer Knud Møller Andersen. Det 
samlede budget for 2010 er overholdt. På enkeltposter er der udsving på 
budgetoverholdelsen. Der er således overskridelser på drift af trailere og på snerydning. Til 
gengæld er der brugt mindre end budgetteret til arrangementer, møder og udvikling af 
vores hjemmeside.  
 

5. Budget og kontingent:  
Budget 2011 er et spare-budget – vi har de senere år tæret på vores egenkapital, så i 2011 
budgetterer vi ikke med et underskud. Kontingentet på 400 kr. fastholdes.  
Budget og regnskab blev godkendt at generalforsamlingen, ogkan ses på hjemmeside. 
 

6. Indkomne forskal:   Ingen 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
På valg er Morten Ryberg, formand, Rugbjergvej 123, som ikke stiller op til genvalg. 

           Benedikte Jacobsen, Rugbjergevj 82, genopstiller og vælges. 
           Anette Dam, som ikke ønsker at fortsætte som suppleant. 

Nye bestyrelses medlemmer: 
           Daniel Monin Rugbjergvej 43 som bestyrelsesmedlem.  

       John Voss Hansen, Rugbjergvej 17 som suppleant.  
       Det lykkedes desværre ikke at finde endnu en suppleant. 
 

8. Valg af revisorer:   På valg er Peder Bille, som vælges. 
 

9. Eventuelt:     
 Bestyrelsen blev opfordret til at informere om hvordan man låner foreningens stiger og 
brøndrensere. 
 
Bestyrelsen informerede om et nært forestående el-projekt, som består i en fornyelse af 
elforsyningen og gadebelysningen i vores bebyggelse.  
Vores 2 leverandører: Østjysk Energi og Aarhus Kommune har indgået en aftale om 
projektet. Anlægsarbejdet udføres af Østjysk Energi og indebærer at luftledningsanlægget 
bliver udskiftet med et jordkabelanlæg og samtidigt får vi nye lysmaster. Endvidere 
nedgraves rørføring for fibernet. 
Bestyrelsen finder det meget positivt, at vi således får en vigtig del af vores lokale 
infrastruktur bragt helt up to date – og vi har aftalt med Østjysk Energi, at vi løbende vil 
informere på vores hjemmeside om projektet.   

 

 
Foredrag 
 
Efter generalforsamlingen havde vi et interessant indlæg ved energikonsulent Lisbeth Stryhn 
Rasmussen fra Lokalenergi om at nedbringe boligens energiforbrug – ved hjælp af termografering, 
fokus på de mange ”strømtyve” – og ikke mindst ved at sætte fokus på ændring af egne vaner. 
En heldig deltager i aftenens generalforsamling vandt en termografering, der udover 
fotograferingen inkluderer en rapport og et møde, hvor resultatet gennemgås. Se mere på 
http://www.lokalenergi.dk/Lokalenergi_Privat.aspx 
 
Bestyrelsen modtager og formidler gerne medlemmernes evt. erfaringer med brug af tilbuddet om 
en termografering med efterfølgende rapport og rådgivning.  
 

http://www.lokalenergi.dk/Lokalenergi_Privat.aspx

