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Referat af generalforsamling i Parcelforeningen Godthåb tirsdag d 26.4.2022. 

 

1. Valg af dirigent og referent.  

Lars Clemmensen valgt som dirigent.  

2. Valg af referent/ stemmeberettiget. 

Birgit Kjer meldte sig som referent. 37 stemmeberettiget samt 10 fuldmagter. 

3. Formandens beretning. 

Beretning vedlagt separat.  

Kommentarer vedr. ændring af nuværende snerydning aftale og vedr. renovering af veje.  

Beretning godkendt. 

4. Revideret regnskab og budget. 

Kasserer Lis Baunstrup fremlagde regnskab for 2021 og budget 2022. 

Regnskab godkendt. 

Spørgsmål til finansiering af det kommende Vej Vedligeholdelses Projekt, samt ønske om dialog med 

grundejere omkring projektet. Bestyrelsen er lige påbegyndt undersøgelse af omfanget og behovet for 

renovation og har endnu ikke et samlet overblik. 

5. Forslag. 

  1. Forslag om vedtægtsændring, som giver bestyrelsen ret til at udsende digital post.  

Ingen stemte imod forslaget. 

Imidlertid kunne forslaget ikke vedtages for ifølge foreningens vedtægter skal 2/3 af foreningens 

medlemmer være repræsenteret, og forslaget skal vedtages med 2/3 af stemmerne. Derfor bliver forslaget 

genfremsat ved en ekstraordinær generalforsamling d.16.5.22. Indkaldelse følger. 

Kommentar: Hvordan sikre man sig at foreningen har den rette mailadresse?  Svar: Den enkelte kan rette 

forespørgsel om mailadresse til foreningen. Umiddelbart ingen grund til, at det indskrives i vedtægterne. 

  2. Etablering af legeplads.  

Forslagsstillerne gennemgik projektets forløb samt det fremsatte forslag. 

Vedtaget. 23 for (17 + 6 fuldmagter) 18 imod (14 + 4 fuldmagter). 

Diskussion: Bestyrelsen præciserer, at ansvaret for projektet samt det efterfølgende arbejde pålægges 

legepladsudvalget. Kan der ikke rekrutteres medlemmer til udvalget, kan projektet ikke gennemføres. 

Det fremføres, at der intet problem bliver med at rekruttere frivillige til projektet. 

Diskussion omkring finansiering, behov kontra ikke behov for legeplads.  

Forslag om en ”gør det selv legeplads”. Anføres, at det er ulovligt på et offentligt tilgængelig område. 
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Formanden understregede, at såfremt projektet blev vedtaget, kunne hun ikke garantere for, at der er 

dækning for alle foreningens udgifter indenfor rammerne af foreningens likvide beholdning. 

Claes Horne Kjældgaard, Martin Røpcke, Mette Belling og Lasse Nørup stillede sig til rådighed som 

legepladsudvalg indtil næste generalforsamling, hvor der er mulighed for udskiftning i udvalget. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Vedtaget. 

7. Valg af bestyrelse.  

Viktoria Holst Eriksen modtog genvalg. 

Faisel Sethi modtog genvalg. 

8. Valg af revisor. 

Anne Rasmussen modtog genvalg. 

9. Evt. 

Ønske om regler omkring afbrænding i foreningen. Bestyrelsen henstiller, at problemet løses mellem de 

enkelte grundejere, og at der tages hensyn til hinanden. 

Forslag om at søge tilladelse til at opsætte skilte med nabohjælp. Bestyrelsen vil arbejde videre på 

forslaget. 

Forslag om at opsætte hjertestarter ved den nye legeplads. Afventer konkret initiativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


