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Referat fra Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Stendyssen – afholdt den 30.3.2022 

Der var fremmødt 19 personer fra 13 husstande 

1. Jens Erik Leth blev valg som dirigent.  Jens Erik takkede for valget, og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt jvf vedtægterne 

2.Formanden Verner Clemmensen havde følgende beretning: 

2021 var igen et år hvor det var svært at planlægge noget pga Corona. 

Vi i bestyrelsen har brugt mail, telefon og sms for undgå fysiske møder, så vi måtte vente til den 26.5, hvor vi mødtes 
på terrassen hos Anna-Marie, her talte vi om arbejdsdag mm. Allan Andersen ønskede pga af meget arbejde at 
trække sig fra bestyrelsen, og vi fik første suppleant Kirsten Carlsen med i bestyrelsen indtil generalforsamlingen i 
september. 

Arbejdsdagen blev igen fordelt over 2 uger og der var en 18-20 husstande, som deltog. Nogle lavede arbejdet inden 
arbejdsdagen, og der var en del, som mødte op lørdag den 19.6. Her blev der lavet en del, klipning af hække, 
fjernelse af ukrudt i sandkasse, fjernelse af ukrudt på fliseareal på legeplads, rengjort edderkoppegynge, mv. 

Endvidere blev der med stor hjælp fra Allan(Andelsboligforeningen) som skaffede asfalt mm repareret sprækker på 
vejen. – Tak til Allan – håber vi kan låne grej igen. 

Arbejdsdagen sluttede med sandwich til de fremmødte. 

Vi havde bestyrelsesmøde den 1.9 hos Liselotte, hvor vi planlagde vores udsatte generalforsamling, som blev afholdt 
8.9.2021. 

Verner havde en del møder med forskellige gartnere vedr. vores læbælte ved Gammel Viborgvej og til sidst valgte vi 
HedeDanmark, da de kunne lave det til ca. 1/3 af prisen fra de øvrige. 

Der blev talt med dem, som har grunde op til bæltet og aftalte at de skulle komme ud og tale med HedeDanmark på 
en fastsat dato, og her kunne de enkelte så komme med deres ideer til HedeDanmark. Alle på nær en husstand var til 
stede. Ud fra ønsker og hvad der var bedst kunne HedeDanmark udføre arbejdet. 

Arbejdet blev udført sidst på året, så nu har alle fået luft og lys i deres haver. 

Beretningen blev godkendt 

3. Liselotte fremlagde årsregnskabet, som blev godkendt. 

4. Rettidigt indkomne forslag. Der var indkommet et forslag:  

Jeg foreslår at gartneren slår alt fælles græs når han er i gang alligevel. Det vil se pænere ud. Venlig hilsen Anders nr. 
112 

Det blev aftalt at bestyrelsen inden næste generalforsamling spørger nuværende Havemand, Jan om han vil slå foran 
alle huse, samt  hvad det vil komme til at koste. 

Hvis Jan ikke ønsker det, indhentes tilbud fra anden gartner 

 

5. Budget blev godkendt med enkelte justeringer – se hjemmesiden 



 

                         Grundejerforeningen Den 30. marts 2022 

 02-002 

 

6. Valg til bestyrelsen  

Følgende blev valgt Verner 119 , Christian 106 og  Anna-Marie 111.  

og 2 suppleanter.  

Følgende blev valgt Annette  103 

  Anders  112 

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.  

Følgende blev valgt  revisor Søren 110 

  Revisorsuppleant Flemming 111 

8. Eventuelt.  

Verner tager en snak med ham der rydder sne igen, først på året kom de 2 gange på en dag, og i december kom de 
kun en enkelt gang, og da var snerydningen mangelfuld. Jens Erik prøver at kontakte en anden, for at høre pris mv. 

Der er nogle af de nye gadelamper, som lyser for stærk ind i indkørsler, Jens Erik kontakter kommunen 

Efter endt generalforsamling hyggede vi os en times tid over maden 
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