
Referat fra generalforsamling i grundejerforeingen Engbakken Lading , den 5. marts 
2012. 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen

4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

8. Eventuelt 

1. Jørgen blev valgt til dirigent. Bente blev valgt til referent. Jørgen kunne 
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet,  Generalforsamlingen 
skulle have været afholdt i feb. Måned , men da der er indkaldt den 11 feb, 
skulle vi hen til 5 marts for at overholde de tre uger. 

2.  Formanden orienterede om arbejdet det forløbne år. Der er bl.a. for nyligt 
skiftet pærer i samtlige lygtepæle og lamperne er vasket af. 

Man er p.t. igang med at lave overtagelse fra Favrskov Kommune på vejanlæg. 
Der skal udbedres bl.a. fartcikaner, noget jordarbejde ved voldene, samt græs, 
og revner i belægning inden der kan ske en endelig overdragelse.

Der blev spurgt til, om der var korrekt fald på vejen ud for nummer 14, da 
ejernen oplever at regnvandet ender i hans have. Bestyrelsen sagde, at det var 
kontrolleret at faldet var korrekt, idet man havde undersøgt forholdene med et 
vatterpas.   

Der blev spurgt, om opkørslerne til egen indkørsel blev forsynet med mere 
asfalt, da de er meget høje. Bestyrelsens svar er, at vejende er færdige og der 
bliver ikke foretaget yderliger. Hvis man ønsker at ændre disse forhold, er det 
for egen regning. Det blev foreslået, idet der var flere der havde samme 
problem, at man evt. slår sig sammen og får det lavet fælles, så udgifterne 
minimeres.



3. Der blev ikke forelagt regnskab, da foreningen kun er tre måneder henne i 1. 
regnskabsår. 

Egentligt godkendt regnskab præsenteres på næste generalforsamling i 2013, 
da der så er et helt regnskabsår. 

4. Flemming gennemgik budgettet for 2012, samt ind og udbetalinger frem til 
5.3.2012.        

Der blev spurgt til, hvad den forsikring der er på budgettet er for en forsikring. 
Bestyrelsen oplyste at det er en forsikring der bl.a. dækker juridisk hjælp samt 
ansvarsforsikring. Der vil  blive linket på hjemmesiden til betingelserne for 
denne forsikring. 

Det blev foreslået, at der fremover afsættes penge til en vejfond, der så skal 
dække fremtidig vedligeholdelse af vores veje . Herudover kom der forslag om, 
at der også afsættes penge til en fælles legeplads. 

Bidraget for det kommende år blev diskuteret. Det er bestyrelsens ønske, at der 
fast vil være en formue/kapital på 20-30.000 kr, således at der er luft til 
uforudsete udgifter, uden at man skal rundt og indkræve ekstra penge. Det 
kræve nogle års regnskab inden man kan fastsætte et fast beløb i bidrag til 
grundejerforeningen. Det blev vedtaget at bidrag for det kommende år er på 
1800 kr. Pr. Husstand.  Bidraget skal indbetales i august /september 2012 og 
skal opkræves med rimeligt varsel. 

Budgettet blev herefter godkendt. 

5. På valg var Flemming. Flemming ønsker ikke genvalg, valgt blev Peter fra nr. 12. 
Suppleanter blev  Anders i nr 11, og Bente i nr 16. 

6. Valg af revisor blev Bent Vithen 

7. Der var ingen indkomne forslag 

8. Der blev spurgt om Bent Vithen i sit vedligehold af de grønne arealer også 
samler skrald op. Dette er ikke med i aftalen. Der blev foreslået en fælles 
indsats på området. Efter vinterens storme ligger der en del plastik og andet 
skrald rundt omkring. Vi kan eventuelt lave en fælles indsamlingseftermiddag. 
Der er en årlig indsamlingsdag som Danmarks Naturfredningsforening står for, 
Favrskov Kommune er med i denne ordning. Bente i nr 16 undersøger hvilken 



dato dette er, og laver en information herom. Indsamlingen bør kun vare en 
times tid herfter kan vi drikke en kop kaffe,øl eller vand sammen. 

Fliserne på den lille gangsti ved Anders ligger ikke særligt godt. Bestyrelsen 
tager den med FRISCH.    

Overdragelse af vejene  sker pr. 1/3-2012 men de ting der skal udbedres skal 
være udført for overdragelsen kan ske. 

Der blev nedsat et festudvalg/ vejfest. Det blev Bente i nr 16, Ditte i nr 28, 
Maria i nr 30 og Hanne i nr 34. 

Flemming orienterede om mødet omkring den kommende motorvej. Eventuelle 
høringssvar kan sendes til Jens Henrik , som vil sørge for at de kommer på 
hjemmesiden, så der er mulighed for at alle kan læse disse.  De skal sendes 
som PDF fil. 

Der blev spurgt til vores forpligtelser omkring snerydning, det er hver 
grundejers pligt at stå for rydning af fortove , ikke veje. 

Møde slut 21.00- Bente Skytthe Engbakken 16 

 


