
Generalforsamling 21.02.2019: 

Indkaldelse til Generalforsamling  

Tid: Torsdag, den 21. februar 2019 kl. 19.30 

Sted: Uggerhøj Biler, Wedellsborgvej 1, 7400 Herning  

Dagsorden iht. vedtægterne (Vedtægter kan ses på www.pedersgaard.dk) 

Forslag afleveres senest søndag, den 17.02.2017 til carsten.ebbesen.68@gmail.com 

Grundejerforeningen byder på øl, vand, kaffe og kage. Tilmelding til carsten.ebbesen.68@gmail.com eller 

via begivenhed på Facebook. Sidste tilmelding søndag, den 17.02.2017 

 

På valg til bestyrelsen er:  

Torben Graversgaard (modtager genvalg) 

Søren Simonsen (modtager genvalg) 

Carsten Ebbesen (modtager genvalg) 

Niels Nielsen (modtager IKKE genvalg) 

 

På valg som suppleanter er:  

Inger Jørgensen (nr.77) 

Lene Rasmussen (nr. 47) 

Tina (nr. 59) 

 

På valg som revisor er:  

Flemming Larsen (nr. 49) 

På valg som revisorsuppleant er:  

Michael Rysberg (nr. 91) 
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REFERAT GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN 

PEDERSGÅRDVEJ 

Tid: Torsdag, den 21. februar 2019 kl. 19.30 

Sted: Uggerhøj Biler, Wedellsborgvej 1, 7400 Herning  

 

Dirigent: 

Lars Pedersen 

Formandens beretning: 

Forsikring: Torben har læst den nuværende igennem (et såkaldt service-tjek). Intet at bemærke. På 

generalforsamlingen skal vi gøre opmærksom på at man skal rydde og salte 1 meter ud for sin matrikel 

Feje vejen over til Tjørringparken: Torben bestilte fejebil ultimo november til hele Pedersgårdvej, så alle 

bladene kan blive fjernet. Det er sket. 

Legepladsen er malet, men skal males igen af professionel. Det er på budgettet for 2019: 10000 kr. 

Gadelamper: Den der er lavet i starten af året fungerer endnu (ca. 1775 kr). Ingen nye er sprunget d.d. 

Der afsættes 10.000 kr i 2019 til defekte lamper. 

Ny belægning på stier i det grønne område i midten af Pedersgårdvej er lavet - 31250kr. Det skal sprøjtes 

løbende, hvilket havemanden skal have besked på.  

Container: Næste gang skal det være en høj container. CEB bestiller i god tid til sidste weekend uge 42. 

Skiltet ved Birthe er rettet. 

Træer ved pentangue banen er muligvis rådne. Det tjekkes til næste bestyrelsesmøde, hvor vi går en tur i 

området. 

 

Regnskab fremlagt og godkendt: 

Overskud på 10.035 kr 

  

Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

Torben Graversgaard (genvalgt) 

Søren Simonsen (genvalgt) 

Carsten Ebbesen (genvalgt) 

Birthe Mouritzen. (nyvalgt) 

 

Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen: 

Inger Jørgensen (nr.77) (genvalgt) 

Lene Rasmussen (nr. 47) (genvalgt) 

Tina (nr. 59) (genvalgt) 

 



Valg af revisor: 

Flemming Larsen (nr. 49)  (genvalgt) 

Valg af revisorsuppleant:  

Michael Rysberg (nr. 91)  (genvalgt) 

 

Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse af kontingent: 

Kontingent for 2019 uændret 1300,-,  idet gadelamper kan løses løbende for 1775 kr per stk.)  

Legepladsen: Er gennemgået af Drift. Tilbud på udbedring af legeplads fra Kommunens driftafdeling (via 

Lars Eggert Nielsen) fremlægges under forslag fra bestyrelsen. 

Armgangsstativet: 

Armgangsstativet vurderes OK, hvor det er fæstnet i jorden. 

De 11stk. armgangsstokke foreslår Driftafd. at udskifte til et jernrør, som er proppet i enderne. 

Pris: 3.000,- kr excl. moms. Det er besluttet at sætte det på budgettet for 2019.  

Vippen: 

Vippen er helt udtjent. 

En ny vippe i robinietræ koster 6.000,- kr. excl. moms. Det er besluttet at sætte det på budgettet 

for 2019.  

Rutsjebanen: Her anbefales det, at vi får fuget mellem gelænder og stålpladen. 

De 2 materialer arbejder, og der kan opstå en større sprække, hvor en finger kan komme i 

klemme (det er der eksempler på – med afreven fingerled til følge!). Lars Eggert bestiller en til at 

fuge.  

Skilte: 

Det er svært at finde rundt i vores lille område. 

Bl.a. bør vi overveje at få læselige numre på skiltene. Pris pr. skilt er ca. 6-800,- kr.  

Det er besluttet at vi skifter alle skilte, hvis der er overskud på lampekontoen til oktober. Skal 

kommunen betale ? 

Bestyrelsen ønsker følgende debatteret: 

Steg flæsk til bestyrelsen efter hver generalforsamling – på budgettet - 2500kr.  

Dette blev vedtaget. 

Indkomne forslag: 

Vi skal undersøge om de nye lejemål skal med, da de bor på Pedersgårdvej.  

Det blev drøftet, og besluttet at der ikke arbejdes videre med det, idet de bor på en anden vej. 

Eventuelt: 

Der deltog 18 personer til generalforsamlingen 

Porten ind til lejeskoven er forfalden.  



Det kommunale område omkring porten ser træls ud - skal ryddes op. 

Haveaffald skal ikke dumpes ved lejeskoven eller andre steder. 

Stor container - og messenger til alle i god tid.  

Telefonpæle ved tunnelen er rådne. Skal fjernes. 

 

Referent: Carsten Ebbesen 

 


