
Referat - Generalforsamling i Grundejerforeningen Horsens Syd den 6. september 2010 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af driftsbudget samt fastsættelse af kontingent 
4. Ændring af grundejerforeningens vedtægter paragraf 6 stykke 7 
5. Valg af bestyrelse i henhold til bestyrelsens forretningsorden 
6. Forslag til valg af ekstra bestyrelsesmedlem/suppleant 
7. Indsamling af e-mail adresser 
8. Ordet er frit 

 
 

1) Lisa Kobæk vælges som dirigent. 
 

2) Møde med FM Søkjær: 
Fm Søkjær står for driften af de grønne områder. Snerydning er stadig under 
diskussion. Dette kommer der mere info om senere.  
Fra vinteren 2011/2012 er snerydningen overtaget af grundejerforeningen.  
Kommunen hjælper med at afgøre sagen vedrørende evt. snerydning dette år. 
 
Skøder er endnu ikke underskrevet. Vi underskriver i takt med at de enkelte 
områder er færdige (veje, fortove og grønne områder). Kværnbæk er første 
område der færdiggøres. 
Derefter Overmarksvej. 
Novembervej samt lav bebyggelse færdiggøres når der er tilstrækkeligt 
udbygget. Hvilket for alle områder er afgørende for, hvornår området 
færdiggøres, idet byggearbejde med kørsel af store lastbiler, vil ødelægge den 
nyanlagte vej. 
 

3) Søren Hansen, revisor fremlægger budgetoplægget for 2010/2011 
Budgettet sammenlægges for 2010/2011. 
 
Vinteren 2009/2010 kostede 125.000 i snerydning 
 
Bestyrelsen foreslår kontingent på 125 kr. pr. måned. 
For 2010 og 2011 i alt: 3000 kr. 
 
Forudsat der er 118 husstande.  
 
Betalingsforslag, 1500 for 2010: 750 kr. senest 31/10 2010 
         750 kr. senest 31/12 2010  
 
Herefter 750 kr. hvert halve år (30/6 – 31/12) 
  
Budget, kontingent samt betalingsforslag godkendes uden indvendinger. 



 
4) Paragraf 6.2.7 ændres til fremover at være: Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer samt 1-2 

suppleanter. Dette gøres for at lette valgprocessen. Bestyrelsen fordeler selv interne 
roller i bestyrelsen efter valg. 
 

5) Forretningsorden er under udarbejdelse. I hovedtræk går det ud på at kasserer og 
bestyrelsesformand ikke kan gå på valg samme år. 

 
6) Der er en fra bestyrelsen der har trukket sig, derfor vælges et nyt medlem: 

Frede Jørgensen, Overmarksvej 1 
Samt 1 suppleant: Rasmus Skov, Overmarksvej 5 
 

7) Telefonnumre, adresser og emailadresser blev indsamlet. 
 

8) Ordet er frit: 
Peter Iburg, Lav/tæt området vil gerne starte deres egen grundejerforening.  
Bestyrelsen har undersøgt at der ikke er grundlag / opbakning til at splitte 
grundejerforeningen.  
Blandt de tilstedeværende til generalforsamlingen var de ikke opbakning til forslaget. 

 
 Kommentar fra Søren Jochimsen: 
 Beplantningsplan er godkendt af kommunen, vi lægger den på hjemmesiden. 
 

Parkering på Ternevej er vi i dialog om med kommunen og rideskolen, da det er til 
gene/fare for trafikken. 

   


