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1) Valg af dirigent: Elizabeth Burns blev valgt. 
 

2) Beboerrepræsentationens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (se 
tidligere rundsendte bilag): Til beretningen tilføjede formanden nyt fra varmemesteren: a) 
pullerterne på P-pladsen er nu genoprettede b) Ang. P-dækket: Der har igen vist sig at 
være utætheder – vand siver ned, disse utætheder er i gang med at blive lavet c) 
huller/ujævnheder i P-pladsen bliver lavet til maj. 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren 
gennemgik regnskabet, der ikke gav anledning til bemærkninger. Regnskabet blev 
godkendt. 
 

4) Behandling af rettidige forslag 
 Fra bestyrelsen 
 At generalforsamlingen henstiller til at ejerforeningen sørger for a) at væltede pullerter 
genoprettes b) at pentanquebanen enten genoprettes eller sløjfes 
Ad. a) punktet bortfaldt (se tilføjelserne til formandens beretning). Ad. b) bestyrelsen 
henvender sig til ejerforeningen og Datea. 
 
 Fra medlemmerne 
Inger Lise og Søren Thomsen foreslår at toppen på de store træer overfor nr. 69 skæres 
til i toppen. Træerne skygger. Der var opbakning til forslaget på generalforsamlingen, og 
det bemærkedes at det er ikke kun overfor nr. 69, at der er ”skyggeproblemer”. Det drejer 
sig generelt om træerne ind til kolonihaverne, om hegnet og buskene imellem A.D. 
Jørgensens Vej og bebyggelsen, og også mht. naboens træer ved legepladsen tættest på 
containeren. Bestyrelsen forhører sig hos varmemester Bo Blaaberg.  
 

5) Fastlæggelse af kontingent for indeværende år, samt fremlæggelse af budget til orientering 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 10 kr. per måned. Forslaget blev vedtaget. 
 

6) Valg af formand 
  Paul Bridgwater (formand) er på valg og genopstiller. Paul Bridgwater blev valgt.  
 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 Kirsten Bartroff (bestyrelsesmedlem) er på valg og genopstiller. Kirsten Bartroff blev 

valgt.  
 
Marianne Petersen (kasserer) var ikke på valg,   
Elizabeth Burns (bestyrelsesmedlem) var ikke på valg.   
Suppleant Ingeborg Gade var ikke på valg, men udtræder af bestyrelsen, idet hun flytter. 
Lene Istrup, nr. 81, st. th. blev i stedet valgt som suppleant.  
 

8) Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Revisor Troels Larsen er på valg og blev genvalgt in absentia. 
 Vi har pt. ingen revisorsuppleant. Det stod fejlagtigt i sidste års 
generalforsamlingsreferat, at vi ikke havde en revisorsuppleant, det havde vi: Søren 
Thomsen fra nr. 69, han var villig til at fortsætte.  
 

9) Eventuelt 
Marianne Petersen spurgte forsamlingen om de var interesseret i et fælles 
vinsmagningsarrangement sammen med ejerforeningen. Idéen blev støttet.  
Det blev konstateret at der ind imellem er lugtgener fra kloakerne i husets nord og 
nordøstlige fløj, omkring nr. 69. Bestyrelsen går videre til varmemesteren om det.   
HUSK i øvrigt – ingen barnevogne, cykler og lign. på trappeopgangene! 


