
Referat af den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Banebisserne, 
afholdt i Kildevangs dagligstue, 2015-10-07. 
 
Bilag: XX 
 
Som dirigent valgtes Johnny (46), og som referent valgtes Henrik (22). 
Dirigenten kunne fastslå at indkaldelse var udsendt i henhold til vedtægterne og at 
forsamlingen med 17 fremmødte husstande var beslutningsdygtig.  
 
Følgende husstande var ikke repræsenterede: 16, 20, 24, 26, 28, 42, 70, 78, 82 samt 84. 
 
Flemming (66) gjorde opmærksom på, at han ikke havde modtaget beslutningsforslagene 
til dagsordenens punkt 6.a. og 6.b., men gjorde ikke yderligere ophævelser. 
 
Formanden gennemgik sin beretning, jævnfør bilag XX. Formanden havde valgt en 
humoristisk tilgang til opgaven og høstede et massivt bifald. Generalforsamlingen 
godkendte beretningen. 
 
I kassererens fravær gennemgik Knud Erik (30) i sin egenskab af revisor regnskabet. Der 
var spørgsmål til, hvorfor et større beløb er anført som hensættelser. Ingen af de 
fremmødte havde det i umiddelbar og præcis erindring, men blandt forslagene var at 
beløbet forudses anvendt til den fremtidige vedligeholdelse af asfalteringen. Et andet 
forslag var, at beløbet i sin tid blev overført som hensættelser, for at undgå at midlerne 
skulle deles med en anden grundejerforening, i forbindelse med en eventuel 
sammenlægning. Generalforsamlingen godkendte regnskabet. Efterfølgende fremlagde 
Knud Erik forslag til budget for det kommende år. Beløbet på 67.800,- kr. blev vedtaget. 
 
Ad forslag 6.a. om administrativ overførsel af huse til andre rækker, var der en diskussion 
om, hvorvidt kasserer og revisor skal være faste, og dermed fritaget for tørnen som 
bestyrelsesmedlemmer.  Forslag 6.a. blev enstemmigt vedtaget, men det blev ikke 
entydigt fastlagt, hvorvidt kasserer og revisor skal indgå i tørnen som 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ad forslag 6.b. om at lade byggematerialer ligge på fællesarealerne i længere perioder 
blev det vedtaget at der ikke indrettes et fælles område til opbevaring, men man enedes 
om en formulering om, at byggematerialer ikke bør lægge fremme ud over den periode 
om- eller tilbygningen tager. 
 
Til ny bestyrelse valgtes 34 (fortsætter), 64 (fortsætter), 36, 24 og 74. Som revisor 
fortsætter Knud Erik (30). Som kasserer fortsætter Irene (16). Revisorsuppleant er Henrik 
(22). 
 
Under eventuelt drøftedes tre emner: 
 

 
1) Snerydning. Michael (76) orienterede om den nye vejlov. Det fremgår ikke tydeligt, 

hvem der er ansvarlig for snerydningen når det er en grundejerforenings 
fællesarealer, som støder op til vejen. Kommunen tolker det for indeværende der 



hen, at det er vores pligt. Michael vil løbende orientere den nye bestyrelse 
efterhånden som sagen udvikler sig. 

 
2) Grus på stien langs jernbanen. Stien er ikke længere i en acceptabel stand. 

Generalforsamlingen pålagde den nye bestyrelse at rette henvendelse til 
kommunen med henblik på en udbedring. 
 

3) Der blev efterspurgt en status i mastesagen. Der er imidlertid ingen udvikling. 
Bestyrelsen vil anmode Sara (24) om at orientere om en eventuel udvikling. 
 

Generalforsamlingen sluttede kl. 2004, idet dirigenten takkede for god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen har Knud Erik (30) gjort opmærksom på, at han glemte at 
orientere om, at han er i stand til at skaffe typegodkendte postkasser til 1.300 kr. 
Normalprisen er 2.400 kr. Eksemplarer er ophængt og kan beses, eventuelt forsigtigt 
berøres, ved nr. 20 og nr. 30 

  
 
Henrik Nøjgaard 
Referent. 
 


