
Grundejcrforeningen Albertslund Vest afd. 1 


Referat af ordiniEr generalforsamling t irsdag den 24. januar 2017 


Til stede: 61 medlemmer 


Referent; Helle Jensby 


Referat 


Ad 1 Valg af dirigent 


Bestyrelsens foreslar Finn Pedersen, (P098) sam dirigent. Finn viElges og konstaterer, at 

generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 


Der eftersp0rges, om nogle af de fremm0dte har medbragt fuldmagt. Det er def ikke. 


Ad 2 Beretning am foreningens virksomhed i det forl¢bne ~r 


Formanden aflcegger beretning. Beretningen kJn liEses i sin fulde )<p.ngde pa vest1.dk. 


Flere medlemmer g0r rede for deres oplevelser med den nye affa ldsardning. Der hentes bl.a. affald pa en 


s0ndag. hvilket ikke opleves hensigtsmcessigt. 


Pia l arsen, brugergrupperep. fort;:eller, at man fortsat eva luerer og vii juste((~ ordningen. 


Et medtem oplyser, at der kan afhente affa ld indtil kl. 18.00 pa de datoer, der har meldt ud, ogsa t0rdag og 


s0ndag. 


Pia Larsen opfordrer aile til at kontakte kundeservi ce pa Vestforbrcendingen med eventuelle problemer 


eUer uhensigtsmcessigheder. 


Et medlem beretter om parkerede biter pa vendepladser m.v. DeHe er dog ikke en overtr;:edelse af' 


lokalplanen eUer ulovligt. K0retejer over 3500 kg mol ikke hotde parke ret i omradet om natten. Der 


opfordres til at g0re opm;:erksom pa det, hvis der opleves vedvarende problemer hermed. 


Herefter godkendes beretningen. 


Ad 3 Fremt;eggelse og godkendelse af arsregnskab 


Arsregnskabet er sendt ud til aile medtemmer som bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen. 


Kassereren gennemgar regnskabet. 


Det bem~rkes, at udgiften til veje og strerer stor i elr, da en regning 10b ind i dette regnskabsar fra forrige 

k 
Belysn ing figurerer fremadrettet via forbrugsafgifter for den enkelte grundejer, hvorlor belysning falder og 

forsvind er he It nceste ar. 


Der sp~rges til hvorfor posten "Generatforsamling og m0der" har den st~melse, den har. 


Der blev bl.a . brugt ekstra penge pa jubilCEumsgeneralforsamlingen med bespisning t i l aile. Herudover 


holdes der bestyrelsesm0der med et let traktement samt et ~r1igt bestyrelsesarrangement, hvilket i or 


omkostningsm;;essigt 101 under det vedtagne budget herfer . 


Herefter godkendes ~ rsregnskabet . 

Ad 4 Forslag fra medlemmer og bestyrclsc 


Bestyrelsen har fremsat f0!gende forslag til afstemning: 


I forbindelse med den fortsatte renovering of vores /artave /oresf6s det, at en evenluel tifposning of den 

enkelte grundejeres indkersel i forhofd tif et flvt fortov afene er 9rundejerens ansvor, 09 ot en eventuef 
udgi/t hertil ikke pohviler Grundejerjoreningen. 

Motivation at fo(slaget er sendt ud med indkaldelsen til generalforsamling. 

http:vest1.dk


Et rnedlem udtrykker bekymring for en evt. h0jdefarskel pa det renoverede og de enkelte grundejeres 


eksisterende f1isebeleegning. Formanden forklarer, at den eksisterende beleegning har ligget i mange ar, og 


har sl~et sig med forholdene igennem arene. N~ r man leegger nyt, er det m:esten umuligt at undg~ en vis 

h~jdeforske l pga. ujeevnhederne, men vi har ikke oplevet voldsomme h0jdeforskelle i forbindelse med det 


renoveringsarbejde vi har faet foretaget. KUfl et enkelt sted har der v<2ret 7 em farskel - altsa en hel stens 


h¢jde forskel og i det tilfa?lde valgte bestyreJsen at beta Ie for tilpasningen. 


Forslaget blev herefter cnstemrnigt vedtaget. 


Ad S Godkendelse at budget og kontingent for det indevcerende ar 


Kassereren fremlcegger budget og kontingentforslag for det nye kontingent- og regnskabsar. 


Der er forslag om at hc.eve kontingentet til kr. 1.500. 


Der sp0rges til, hvorfor posten "GeneraltorsCimling og m0der" er budgetteret med kr. 25.000, n~r bel0bet 


fra regnskabet var pi! kr. 23.000. Kassereren farklarer, at budgettet at sidste ar var pa kr. 30.000, hYilket 


ikke blev brugt, hyorfar del nedsc.ettes med kr , 5.000 i ar. 


Budgettet og kontingent godkendes. 


Ad 6 VCl.lg af form and (2 ar) 

Bestyrclscn fo resl,h genvalg af Nils Jul Gjerlev (ROO8). Nils genv<:elges og takker for valget. 


Ad 7 Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 ar) 


Bestyrelsen foreslar nyvalg af Kent Hansen (Rlla). Kent vaelges og takker for valget. 


Ad 8 Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 ar) 


Bestyrelsen foresl,h nyva!g af S¢ren Mortensen (R045). S~ren Mortensen v<l'!lges og takker for valget. 


Ad 9 Valg at 2 bestyrelsessuppleantcr (1 ;ir) 


Bestyrelsen fareslar genvalg af Helle Jensby {R014) oe nyvalg af Christian Vistrup (K023). Helle og Christian 

v<2!ges og takker for valget. 


Ad 10 Valg af 2 revisarer (1 ~r) 


Bestyrclscn foreslar genvalg af H. P. Nissen (P021) og Anke r 0sterlund (H025). De 0nsker genvalg. De 

v.:elges. 


Ad 11 Valg af 1 revisorsuppleant (1 ar) 


6estyrelsen foresla r genvalg af Holger Nielsen (P070) . Han vcelges. 


Ad 12 Eventuelt 


Et medlem spt,Zlrger til, am man har overvejet at sl~ de 3 grundejerforeninger i vest sammen. Formanden 


mener umiddelbart, at det ikke vii vcere en forde!. Der er mange opgaver, og vi er en stor farening. 


Formanden rund er aftenen af og takker generalforsamlingen for en god og aktiv deltagelse. 


Dirigenten slutter af med at takke for god ra og orden, og generalforsamlingen erklc.eres hermed far 

afsluttet. 


Albertslund den 24. januar 2017 


-:--~~-~ 
Oirigent, Finn Pedersen Referent, Hell~'eQst)y 


