
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Horsens
svd

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag- der er indkommet forslag om

a. Afstemning om forslag om vedtægtsændring
7 . Yalg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

Ad 1. S Øren Jochimsen blev foreslået af bestyrelsen.
Godkendt.
Ad 2: Overdragelse fra Huskompagniet

- Der blev indhentet forsikringsoplysninger fra de

nødvendige antal husstande
- Området blev gået igennem af folk fra

Grundej erforeningen og Huskompagniet
- 30. september aflroldes forligsmøde - efter 4 trmer

har man en aftale på plads. Endelig forligsaftale
på plads den 2. december.

- Arbejdet er påbegyndt først i april - forventes
afsluttet 15. maj

- Samlet omkostning for grundejerforeningen udgør
12.500 kr. - svarende til 5 selvrisikoer

Lokalplan: Udstykning af 550-600 parceller, bagved
Rideskole 

igelse imod påkobling af vej - gennemgående
fra Ternevej til Bjerrevej .

- Pakobling vil ske nederst på Ternevej
Omfartsvej

- Vi modtager en mindre kompensation grundet



gravearbejde
- Støjvold, lidt tvivl om vedligeholdelse af volden

advokat har gennemgået servitutter og vi har faet
svar fra kommunen at vi har ingen
vedli geholdelses pligt.

Vandhuller mv.
- Vedligeholdelse - hvem har ansvaret for denne?

Horsens Vand.
- Man har haft kontakt med Horsens Vand mv. - de

laver løbende vedligeholdelse.
Ukrudtsbekæmpelse ved kantstene

- {Jndersøgt om der findes ukrudtsbekæmpelse der
må anvendes. Det giorde der.

- Må kun anvendes ved kantstene, der skal bruges
folk til hvert område, der kaldes ind over FB

Junivej/Decembervej
- Man ønsker at løsrive sig fra Grundejerforeningen

Horsens Syd.
- Det er aftalt at alle tiltag i denne henseende skal

foretages fra deres side.
- Man kan ikJ<e fa pulletkort hvis man ikke er

medlem af grundej erforeningen.

Skrift til Rideskolen vedr. parkering og ødelæggelse af
græsareal

- De var imødekommende og vil forsøge at gøre

noget ved det.
Legeplads på Novembervej

- Man nåede det ikke i 2015
- Ligger nu til godkendelse ved kommune
- Forventes anlagt inden sorlmerferien 2016
- Anden slags legeplads end de andre i området,

bliver uden måtter
- Der kunne evt. indhentes tilbud på måtter fra

beboere i området
Etablerede legepladser

- Der er afsat til vedligeholdelse i budgettet
- Specielt til nye underlag. Vedligeholdelse af disse

er ikke forløbet helt regelmæssigt



Hjemmeside
- Er desvære endnu ikke etableret
- Man er dog gået i gang- forventes afsluttes i løbet

af 2016
Pullert

- Der er lavet betonstandere, lys og ny scanner
- Der har været en hel del vedligeholdelse i løbet af

året
- Der kommer skiltning omkring lysforhold og

kørselsforhold
Vinterb ekæmpel s e/snery dnin g

- Der er indgået aftale med Klip og Fræs på begge
dele

- En smule utilfredshed omkring afuikling af
græsslåning, bestyrelsen følger op, men vi
modtager gerne henvendelser hvis man observere
noget.

Aktivitetsdag
- En fantastisk dag hvor mange møder op
- Der afholdes igen aktivitetsdag 1l juni kl. 9.30

24rc
Ad 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 af revisor Søren
Hansen. Godkendt
Ad 4. Fremlæggelse af budget for 2016 af revisor Søren
Hansen. Godkendt
Ad 5. Fastlæggelse af kontingent - 2000 kr. Godkendt
Ad 6. Vedtægtsændring angående brug af revisor samt
dokumentation

- Godkendt

- Yderligere forslag om to interne revisorer - grundet
eksisterende godkendelsesprocedure i bank fastholdes 6n
revisor

Ad 7 . Valg af bestyrelse
- Arne, Flemming og Michael er på valg - genopstiller

gerne. Genopstilling er godkendt
- Jeanette fra nr.22 Novembervej ønsker at opstille.

Godkendt
Ad 8. Valg af revisor



9.

- Søren Hansen er genvalgt
Eventuelt

- Aktivitetsdag - er i ar den 11. juni 2016 H. 9.30
- Sankt Hans - aftroldes på bålpladsen den 22. jaru2016
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