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Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge 

Den 19. april 2007 i Husum kirke 
 
 
Ad. 1 Valg af dirigent. 

Bestyrelsen forslog Søren Bojer (Dyssevænget 10B). Søren Bojer blev valgt. Han 
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til 
grundejerforeningens vedtægter. Der var 34 stemmeberettigede til stede. 

 
Ad. 2 Formandens beretning 

Jane Skou (Dyssevænget 13) bød velkommen, specielt til alle de nye medlemmer.  
 
Der har i det forgangene år været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Der ud over har der 
været nedsat et vejudvalg der har afholdt 4 møder. 
 
Arbejdet med at lovliggøre vejbumpene er blevet sat i gang. Der findes 11 vejbump i 
grundejerforeningen. Det vil komme til at koste ca. 4000 kr. pr. stk. 
 
Velkomstpjecen til nye beboere er blevet revideret, og blevet omdelt til alle. 
 
Den gamle containergården ved græsplænen er blevet omdannet til en hyggekrog. Der 
mangler stadig lidt arbejde. 
 
Overfaldsværket ved Åvendningen er blevet renoveret. Bestyrelsen har forhørt sig om 
mulighederne for at forskønne området, som f.eks. at beplante hegnet ind til 
overfaldsværket. 
 
Foreningens hjemmeside har fået et nyt layout, og foreningens medlemmer opfordres 
til at lade sig registrer på hjemmesiden, og alle er velkommen til at skrive indlæg til 
hjemmesiden: www.slotsfruensvaenge.dk. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 
Ad. 3 Regnskab 

Kasseren Thorbjørn Agir gennemgik regnskabet.  
Regnskabet blev godkendt. 

 
Ad 4. Indkomne forslag 

Viggo Jensen gennemgik de 3 forslag til renovering af vejene. 
 
Forslag 1: 

Det nuværende kontingent bevares.  
Der udføres nødvendige reparationer som nu.  
Kantstensopretning, fortove og ny belægning udføres,  
når foreningens midler er tilstrækkelige. 
 
Forslag 2: 

Kontingent hæves med 150 kr. halvårligt. 
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Der udføres nødvendige reparationer som nu. 
Kantstensopretning, fortove og ny belægning udføres i etaper, først hvor der er mest 
behov.  
Koordineres med kommende plan for nedtagning af elmaster. 
Forventes at kunne påbegyndes om 4 år 
 
Forslag 3: 

Kontingent hæves med 150 kr. årligt. 
Der udføres nødvendige reparationer som nu.  
Kantstensopretning udføres i etaper, først hvor der er mest behov.  
Koordineres med kommende plan for nedtagning af elmaster. 
Forventes at kunne påbegyndes om 5 år. 
Inden der bruges penge på kantstensopretning, fortove og ny belægning,  
udarbejdes en samlet plan for området, således at også forskønnelse og sikkerhed 
indgår i beslutningerne.  
Bestyrelsen bemyndiges til at købe ekstern ekspertise på området på max 100.000 kr. 
 
Der var efterfølgende en livlig debat. Ved den efterfølgende afstemning blev forslag 
nr. 2 valgt. 

 
Ad 5 Orientering fra festudvalget 

Jane fortalte om de arrangementer der havde været afholdt det forgangene år 
 

• Havearbejdsdag d. 10. juni 
• Plænefest den 3. lørdag i august 
• Havedag 1. søndag i oktober 
• Fasterlavn søndag d. 3. februar 

 
Ad 6 Honorar til bestyrelsen 

Bestyrelsen forslog at honoraret til formand, sekretær og kasserer hæves fra 3300 kr. 
til 3800 kr. årligt. Desuden forslog bestyrelsen at næstformanden og det menige 
bestyrelsesmedlem skulle honoreres med 2000 kr. årligt. 
Dirigenten gjorde opmærksom på at det ville kræve en vedtægtsændring at give 
honorar til næstformanden og det menige medlem, hvorfor bestyrelsen trak sidste del 
af forslaget tilbage. 
Forslaget om at hæve honoraret til formand, sekretær og kasserer til 3800 kr. blev 
vedtaget. 

 
Ad 7 Valg 

a ) Jane Skou (Dyssevænget 13), blev genvalgt som formand. 
b ) Lisbeth Roenning (Åvendningen 24B) blev valgt til bestyelsen for 1 år. 
c ) Carsten Pedersen (Åvendningen 24A) blev valgt til suppleant. 
d ) Nicoline Varberg (Dyssevænget 6B)  blev genvalgt som suppleant. 
e ) Henrik Bering (Åvendingen 6B) Ove Hansen (Dyssevænget 50A) blev genvalgt 
som revisorer. 
f ) Lis Johansen (Dyssevænget 2) blev genvalgt blev genvalgt som revisorsuppleant. 
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Ad 8 Fastsættelse af kontingent 

Jf. afstemningen i punkt 4, hæves kontingentet fra 400 kr. pr. halvår til 550 kr. pr. 
halvår. 

 
Ad 9 Eventuelt 

Der var et forsalg om at etablere en legeplads på det grønne område, og at man i den 
forbindelse inddrager de større børn i planerne 
 
Der var en henstilling om ikke at bruge græsplænen til at parkere på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dirgent 
Søren Bøjer  
(Dyssevænget 10B) 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretær 
Mads Lundby  
(Dyssevænget 18B) 


