
  Grundejerforeningen Pedersgård. 
 

Referat fra generalforsamlingen den 03. november 2015. 
 

Der var 21 fremmødte.  
Generalforsamlingen blev afholdt i hos Uggerhøj Biler. 

(Bestyrelsen takker Erik for velvilligt at have lagt lokaler til og hygge om os med kaffe og kage.) 
 

Punkt 1… Valg af dirigent. 
Lars Nielsen (nr. 81) blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 
Punkt 2… Formandens beretning. 
Formanden startede med, på bestyrelsens vegne at beklage, at generalforsamlingen ikke var 
blevet afholdt i februar, som der står i vedtægterne. 
Derefter lidt om året, der mest var præget af sagen om ”Legeskoven”. 
Formanden og særligt Niels Nielsen fra nr. 111, havde lagt et stort arbejde i at fremsende klage til 
kommunen. 
Resultatet blev, at vi vandt sagen og det grønne område bliver bevaret. 
Beretningen blev godkendt. 
 
Punkt 3… Regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
Årets resultat blev et overskud på kr. 24.733,- 
Aktiver udgør i alt kr. 359.000,- 
 
Punkt 4… Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Valgt blev: 
Søren Simonsen (nr. 95) 
Carsten Ebbesen (nr. 57) 
Niels Nielsen (nr. 111) 
Torben Graversgaard (nr. 105) 
 
Punkt 5… Valg af suppleanter. 
Valgt blev: 
Inger Jørgensen (nr. 77) 
Peter Styhn (nr. 109) 
Lene Rasmussen (nr. 47) 
 
Punkt 6… Valg af revisor. 
Valgt blev: 
Flemming Larsen blev valgt som revisor. 
Mikael Rysberg blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Punkt 7… Forslag fra bestyrelsen. 
Kontingentet bibeholdes på 1000,- 
Der vil til næste generalforsamling nok komme forslag om en stigning. Vi står overfor nogle større 
udgifter mht. legepladsen og om 4-5 år skal vore veje have nyt asfalt. 
Bestyrelsen vil til næste generalforsamling komme med et estimat på hvad ny asfalt vil koste. 
Oprettelse af et legepladsudvalg: 
Da vores område omkring legepladsen og selve legepladsen, trænger til en kærlig hånd er der 
blevet oprettet et legepladsudvalg. 
Det består af: 
Flemming (nr. 49)  
Kristian og katrine (nr. 53)  
Jan og Dagmar (nr. 115)  
Torben Graversgaard (nr. 105), fra bestyrelsen 
Dette udvalg, vil sammen med bestyrelsen, komme med et udspil samt et estimat, til næste 
generalforsamling i februar. 
 



DERFOR, opfordres alle til at komme med indspark til, hvordan arealet skal forvaltes. Skal der 
overhovedet være en legeplads, skal man bruge arealet til noget andet og hvordan kunne en 
legeplads se ud. 
Hold jer ikke tilbage! 
 
Punkt 8… Indkomne forslag. 
Der var kommet forslag om, at bestyrelsen skulle stramme op vedr. afholdelse af 
generalforsamlingen. 
Det har bestyrelsen taget til efterretning. 
Der var også forslag om at flytte generalforsamlingen til marts eller april. 
Bestyrelsen kommer med et oplæg på næste generalforsamling. 
 
Punkt 9… Eventuelt. 
Snak om løst og fast. 
Niels Nielsen orienterede om, at der er kræfter i gang, for at genoprette Tjørring Borgerforening. 
 
For fremtiden vil største delen af vores info. foregå gennem vores hjemmeside. 
Gå derfor ind på www.pedersgaard.dk og bliv registreret med jeres mail-adresse. 
Skulle der være nogen der ikke har en mail-adresse så giv bestyrelsen besked. Så vil i stadig få 
info. pr. brev. 
 
Vigtigt! 
Kontingentet skal for fremtiden betales ved overførsel til konto nr. 7604  3003003 
Husk at påføre husnummer! 
Kontingentet for 2015 bedes indbetalt senest den 16.12.2015 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig følgende: 
 
Formand: 
Carsten Ebbesen 
Nr. 57 
carsten.ebbesen.68@gmail.com 
 
Næstformand: 
Søren Simonsen 
Nr. 95 
sks@simonsenas.dk 
 
Kasser: 
Kenneth Jonassen 
Nr. 73 
kj@vw-herning.dk 
 
Sekretær: 
Lars Pedersen 
Nr. 71 
09syrenvej@gmail.com 
 
Legepladsudvalget: 
Torben Graversgaard 
Nr. 105 
torben1978@hotmail.com 
 
Jeppe Smith 
Nr. 61 
cjsmith@webspeed.dk 
 
Niels Nielsen 
Nr. 111 
nielsnielsen111@gmail.com 
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