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a. Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og indstillede Valter, Nørrevej 1 til dirigent. Valter blev valgt 
uden modkandidater. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. 
 
b. Valg af stemmetællere 
32 stemmeberettigede medlemmer (41 beboere) til stede. 
Michael Frahm, Sø 10 og Gert Skov, Sø 3 blev valgt. 
 
c. Beretning fra bestyrelsen 
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning. Vandværksformanden gennemgik 
herunder beretning for vandværket og kunne bl.a. konstatere, at vandprøverne overholder 
de krav, som stilles af myndighederne. 
Alice, Må 24 nævnte, at deres stikledning var tæret i stykker i marts 2010 og opfordrede til 
at man er opmærksom. Jan nævnte i den forbindelse, at hovedledningerne i foreningen er 
skiftet inden for de senere år.  
Beretningen blev godkendt uden indvendinger. 
 
d. Foreningens regnskab 
Et ændret budgetforslag, med justeret kubikmeterpris for vand (fra 18 kr. til 17 kr.), blev 
udleveret til medlemmerne. 
Formanden gennemgik Regnskab og Budgetforslag for hhv. Vandværk og Foreningen. 
Regnskaber og Budgetter blev godkendt uden indsigelser. 
 
e. Indkomne forslag 
Vedtægtsændringer 
Valter gennemgik bestyrelsens oplæg til vedtægtsændringer (”§§ 18, 20, 21 og 22 
bortfalder”). 
Efter debat blev forslaget enstemmigt vedtaget. 
 
f. Budget for 2011 
Se punkt d. 
 
g. Valg til foreningens tillidsposter 
 a. Formand – På valg: Bjarne Thostrup 
   Formanden modtog genvalg uden modkandidater 
 b. 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 
   På valg:  
    Anders Langgaard 
    Klaus Theede 
    Søren Wahlgren (s) 
   Bestyrelsesmedlemmer og suppleant blev genvalgt uden modkandidater. 
 c. Revisor - På valg: Michael Frahm 
   Revisoren blev genvalgt uden modkandidater. 
 d. Revisorsuppleant – På valg: Peter Eriksson 
   Revisorsuppleanten blev genvalgt uden modkandidater. 
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h. Årets arrangementer 
 a. Sankt Hans 
   Arrangeres af Jan, Nø 8 og Jan, Må 12 
 b. Sommerfest 
   Jubilæumsudvalg til 75 års jubilæum 
    Margit, Nø 7 
    Robin, Me 4  
    … øvrige udvalgsmedlemmer er velkomne   
 c. Legedag 
   Klaus, Anne-Mette – Nø 10, Pernille og Anders – Sø 10 
 d. Cykelløb 
   Jan, Nø 8 og Robin, Me 4 
 e. Juleløb 
   John, Dorthe – Nø 6, Jan og Jenny – Nø 8 
 f. Fastelavn 
   Mette, Nø 5, og Anne-Mette, Nø 10 
 
j. Eventuelt 
Træerne i Knastebakken – der afholdes møde for involverede grundejere efter 
generalforsamlingen. 
Dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede generalforsamlingen. 
 
 
 
 
Debat i forlængelse af fremlægning af forslag til vedtægtsændringer: 
 
Jan, Nø 8: Oprindelig baggrund for §22 var, at bestyrelsen kunne være første kontaktpunkt 
i relation til konflikter eller åbne spørgsmål. 
Carsten, Mg 74: Giver mening at bestyrelsen træder ind som mægler i konflikter. 
John, Nø 6: Forslag: Ændre teksten til ”… ikke kan opnås enighed, kan det enkelte 
medlem rette henvendelse til rette myndighed” 
Valter, Nø 1: Dette er indeholdt i nuværende §12. 
John, Nø 6: Enig – trækker forslaget igen. 
Lotte, Må 30: Har rejst henvendelse til bestyrelsen vedr. sne som lagres på fortovet i 
forbindelse med snerydning og syntes ikke det blev behandlet på tilfredsstillende måde. 
Jan, Nø 8: Historisk har vi altid i foreningen holdt vejen fri – ikke fortovene. 
Bjarne, Må 10: Bestyrelsen vender tilbage til Lotte for videre dialog, når vinteren er ovre. 
 
Referent: Anders Langgaard 
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