
 
Referat af ekstra-ordinær generalforsamling 

I Stavtrup Grundejerforening 
 

9/3-15 Årstidernes Spisehus, Referent: Benedikte Jacobsen 
 

Velkomst ved afgående næstformand John Hansen, som udtrykte stor tilfredshed med det 

store fremmøde – ca. 90 medlemmer var mødt op 

 

1. Valg af Dirigent: Kurt Lorentzen vælges 

 

2. Stemmetællere: Arne Kleven og Morten Ryberg vælges 

 

3. Indlæg fra den gamle bestyrelse 

a) Afgående formand, Knud Møller, ridsede situationen op, som opstod da den ordinære 

generalforsamling måtte afbrydes, fordi en ny bestyrelse ikke kunne bemandes. 

Efter at have sundet sig et par dage havde bestyrelsen en god snak, hvor vi sammen 

overvandt vores frustration ovenpå den ordinære generalforsamling.  Vi fandt 

situationen uvirkelig og blev hurtigt enige om at de få fremmødte (under 10 % af 

medlemmerne) på ingen måde kunne være repræsentative for 271 medlemmers 

holdning til foreningsarbejdet. 

Herefter koncentrerede vi os om at få indkaldt og tilrettelagt en ekstraordinær 

generalforsamling – var også nødt til at forholde os til opløsningsparagraffen i 

foreningens vedtægter - i fald den utænkelige situation skulle opstå. 

I dagene efter udsendelse af indkaldelsen er bestyrelsens optimisme blevet bestyrket af  

en række opbakkende henvendelser fra medlemmer, der var forhindret i at deltage i 

den ekstraordinære generalforsamling. 

 

b) Kasserer Benedikte Jacobsen holdt et indlæg om omfanget af arbejdet for et 

bestyrelsesmedlem:  5-6 møder årligt af 2 timers varighed og dertil deltagelse i enkelte 

arbejdsgruppemøder og foreningsarrangementer.  Som længst siddende 

bestyrelsesmedlem er Benedikte et godt eksempel på, at bestyrelsesarbejdet godt kan 

håndteres sammen med alle de andre kalender-udfordringer, der er for en travl 

børnefamilie.   

Det der har drænet den gamle bestyrelse for kræfter har været, at den har været 

underbemandet – og at den ofte har stået alene med selve udførelsen af aktiviteterne.  

 

4. Indlæg fra medlemmerne 

Her var der kun positive støtteerklæringer til foreningsarbejdet – og konstruktive forslag til 

hvordan arbejdsbetingelserne for bestyrelsen kunne forbedres – bl.a  

- et forslag om at de mest krævende bestyrelsesposter blev honoreret med et mindre 

vederlag 

- konkrete tilsagn om at gå ind i specifikke projektopgaver 



 
 

 

 

Sålededes bekræftet i at vores antagelse om at den ordinære generalforsamling ikke har været 
repræsentativ,  tog vi hul på det afgørende punkt på denne ekstraordinære generalforsamling: 
 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:  

                        Thomas, Rosendalvej 23 og 

                        Nikolaj, Rosendalvej 1 stiller op og vælges 

 

6. Suppleanter:  

                        Glenn Jensen, Rugbjergvej 7 

                        Anders Sørensen, Højvangsvej 57 stiller op og vælges 

 

Herefter konstaterede dirigenten at punkt 7 ”Opløsning af Stavtrup Grundejerforening jf. pkt. 22 i 
vedtægterne” udgår af dagsordenen – heldigvis! 

………… 
 

8a) Projekt  ”Smag på Aarhus” gennemgås kort igen.  
Se beskrivelse i referatet fra den ordinære generalforsamling, hvor det er nøje beskrevet. 

Der er opbakning fra de fremmødte til projektet.  

8b) Slidlag på stikvejene til Højvangsvej 
Kommunen er i gang med at måle op med henblik på at sende opgaven i udbud til 
asfaltentreprenører.  Vi henleder opmærksomheden på det nyhedsbrev, vi udsendte i 
oktober, hvor vi foreslog at vejene vælger en vejformand, som får til opgave at afklare om 
vejen har ønsker om ekstra renoveringsarbejde – udover det kommunen planlægger med. 
Kun 1 vejformand har meldt sig på banen – repræsenterer Højvangsvej 25-33. 
Nyhedsbrevet findes på foreningens hjemmeside.  
 

9. Eventuelt:  

Arne Kleven orienterer om ”udvalget for beskæring af de højre træer på fællesarealerne” 

Han efterlysere flere medlemmer i arbejdsgruppen, der skal udarbejde et oplæg til 

bestyrelsen.  Man kan henvende sig til Arne Kleven eller til bestyrelsen, hvis man har lyst til 

at komme med input til arbejdet eller sidde i udvalget.  

 

Således består bestyrelsen nu af:  

John Hansen, Rugbjergvej 17 

Daniel Monin, Rugbjergvej 43 

Benedikte Jacobsen, Rugbjergvej 82 

Thomas Christensen, Rosendalvej 23 

Nicolai Jensen, Rosendalvej 1 



 
 

Suppleanter:  

Glenn Jensen, Rugbjergvej 7 

Anders Sørensen, Højvangsvej 57 

Desuden Trailerbestyrer: John Gylling, Højvangsvej 12 

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde 


