
Generalforsamling 20.02.2020: 
 

Indkaldelse til Generalforsamling  

Tid: Torsdag, den 20. februar 2020 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 16.02.2017 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 den 16.02.2017 
 

For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

5. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen i rækkefølge.  

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

7. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastlæggelse af kontingent. 

8. Indkomne forslag. 

9. Eventuelt. 
 

REFERAT GENERALFORSAMLING 2020 GRUNDEJERFORENINGEN PEDERSGÅRDVEJ 

1. Dirigent: 

Lars Pedersen 

2. Formandens beretning: 

Tak til Erik for lån af lokaler 

Fejebil til vejene: 

Er gjort i februar - så vi er klar til foråret. 

Legepladsen: 

Er malet igen af en prof. maler. Det ser godt ud og vi regner med at det holder 2-3 år. 

Legepladsen er ved at være rigtig fin – men der skal en ny rutsjebane på budgettet for 2020. Der 

er sat 20.000 af i budgettet og det er max beløb. 

Udvidelse af medlemmer: 

Hvad står der i lokalplanen – skal de nye huse ved skolen ikke være medlem af 

grundejerforeningen Pedersgårdvej. Søren Simonsen kontakter Niels Nielsen om han vil 

undersøge sagen. Når vi har svaret på det, skal ham der har de nye ejendomme ved skolen 

kontaktes og enten spørges om han vil give noget til legepladsen eller bede ham blive medlem, 

hvis det er et krav. I 2020 skal vi have undersøgt og afklaret dette emne. 

Gadelamper: Den der er lavet i 2018 fungerer endnu (ca. 1775 kr). Ingen nye er sprunget i 2019. 

Der afsættes igen 10.000 kr i 2020 budgettet til defekte lamper. 

Belægning på stier i det grønne område: 

Det ser rigtig fint ud nu. Stierne skal sprøjtes efter behov, hvilket havemanden skal have besked 

på. Alle kantsten langs asfaltvejene skal have en tur til foråret for at beskytte vejene. 

http://www.pedersgaard.dk/
mailto:carsten.ebbesen.68@gmail.com
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Container: Sidste weekend uge 42 som normalt. 

Skilte: 

Lars har aftalt med Kommunen, at de prøver at børste dem rene og sætter tal på igen. 

Herefter beslutter bestyrelsen en evt. udskiftning. 

Træer: 

Vi har tjekket træerne i det grønne område og fjernelse af flere gamle træer er på budgettet i år 

 - er indeholdt i beløbet til arealer. 

Granitsøjlen ved indgangen til Pedersgårdvej øst: 

Kørt ned 2 gange i 2019. Sidste gang er det lavet på vores regning. 

Der overvejes at vi lægger en stor mark-sten med refleks hvis det sker igen – eller fjerne det helt.  

Formandens beretning blev godkendt. 

 

3. Regnskab  

Overskud på 13.104 kr. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. 

 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

På valg til bestyrelsen er:  

Kristian Krøier - modtager genvalg 

Kenneth Jonassen - modtager genvalg 

Torben Graversgaard - modtager genvalg 

Lars Eggert modtager - modtager genvalg 

Alle blev genvalgt. 

 

5. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 

På valg som suppleanter er:  

Inger Jørgensen (nr.77) 

Lene Rasmussen (nr. 47) 

Tina (nr. 59) 

Alle blev genvalgt. 

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant til bestyrelsen 

På valg som revisor er:  

Flemming Larsen (nr. 49) 

 



På valg som revisorsuppleant er:  

Michael Rysberg (nr. 91) 

Alle blev genvalgt. 

 

7. Forslag fra bestyrelsen, herunder budget og fastsættelse af kontingent: 

Budget for 2020 fremlagt og godkendt. 

Kontingent for 2020 ændres til 1400,-  

 

Flisearealet: 

Problemet med vand der river belægningen med ud på vejen opstår muligvis pga. vand ved 

fliserne. Skal fliserne fjernes? Græs i stedet og lave det om til en fodboldbane. 2021 projekt til ca. 

50.000. Ide: annonce i DBA: Afhente fliserne gratis.  

 

8. Indkomne forslag: 

Nabohjælp – er i gang. Folder er uddelt til alle husstande. Bestyrelsen indkøber 3-4 skilte og 

sætter dem op ved alle indfaldsveje. Opfordrer alle til at installere appen og bruge den. 

 

9. Eventuelt: 

Der deltog 13 personer til generalforsamlingen inkl. bestyrelsen. 

Forslag: Træer i skel mellem grønt område og øst beskæres eller fælles (Inger). 

Forslag: Fjerne granitpiller Vildbjergvej. Blev sat op pga. skolen, som nu er lukket. 

Der holder en lille vare-lastbil overfor Søren. Den er i vejen for trafikken.  

Der bliver kørt alt for stærkt + højre vigepligt overholdes ikke. Skrives på FB og WWW. Evt. prøver 

vi at stille skiltet i 14 dage og advarer mod for høj hastighed. 

 

Referent: Carsten Ebbesen 

 


