
Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Fortet  
den 28 November 2011 

 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere: Bestyrelsen foreslår Niels Christian Nielsen til dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, samt fastsættelse af årskontingent 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og revisor  
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
Ad. 1. Niels Christian Nielsen blev valgt som dirigent, og startede med at konstatere at generalforsamlingen 
ikke var rettidigt indkaldt, da denne burde være afholdt inden udgangen af Oktober. Forsamlingen godkendte 
dette og generalforsamlingen fortsatte. 
 
Ad. 2. Formandens beretning om det forgangne år: 

• Fortets dag er endnu engang blevet afholdt den sidste søndag i September. Det trækker altid mange 
mennesker til. 

• Fortet er stadig ramt af grafitti, men kommunen har ingen midler til at bekæmpe det. 
• Snerydning af Glaciset koster 2800 + moms pr. gang. I vinter blev Glaciset ryddet 2 gange (den ene 

gang gratis, efter en klage fra os). Der er endnu engang kigget efter alternativer, men andre er 
væsentligt dyrere. 
Som altid kan man ringe til formanden hvis, man føler at Glaciset bør ryddes. 

• Fastelavn er blevet afholdt med mange mennesker, og mange glade børn fik slikposer. 
• I lighed med sidste år er der ikke afholdt sommerfest. Det kniber med at finde folk der vil arrangere 

det. Man er meget velkommen til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man gerne vil arrangere 
sommerfest. 

• Der har været en del liv på fortet, da der jævnligt afholdes rollespil. Derudover har DR Ramasjang 
været nede og filme på fortet nogle gange. 

• Gartnerne fra kommunen er flinke til at slå græs på fortet, men ellers er det tydeligt at det primært er 
lige før “Fortets dag”, at kommunen rykker ud og gør noget ved vegetationen. 

• I år har kommunen ikke udsendt information vedr. vejsyn. 
• Kommunen har lagt sand ved indercirklen og delvist ved ydercirklen.Det er ikke helt konsekvent. 

Teorien går på, at det er lagt, hvor fliserne er for høje og hvor der dermed har været risiko for 
faldskader. 

Ad. 3+4. Niels Dam fremlagde regnskab + budget: 

• Der resterer stadig 16 betalinger for indeværende periode og 2 for sidste periode. Rykkere er på vej. 
• “Fortkassen” tjener ikke længere det oprindelige formål og fremstår som en lidt kunstig post i 

regnskabet.  
Bestyrelsen foreslog derfor at nedlægge “Fortkassen” og lade pengene indgå i egenkapitalen. 
Dette blev godkendt af forsamlingen. 

• Regnskabet blev godkendt.  
• Budgettet for næste år blev gennemgået  
• Der er budgetteret med 61 medlemmer og 2 gange snerydning. 
• Budgettet blev godkendt. 
• Årskontingentet fortsætter uændret på 100, - kr.  



Ad. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

• Efter valget ser bestyrelsen således ud: 
 
Claus Løppke, Glaciset 46B, Formand 
Niels Dam, Glaciset 44, Kasserer 
Torben Dyrstad, Glaciset 29, Sekretær 
Søren Boelsmand, Glaciset 35 
Rasmus Melgaard, Glaciset 34 

Ad 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og revisor 

• Bestyrelsessuppleanter: 
Niels Christian Nielsen, Glaciset 43A 
David Westergaard, Glaciset 25 

• Revisor: 
Christel Dyrstad, Glaciset 29 

 
Ad 7. Behandling af indkomne forslag 

• Der var ingen indkomne forslag ved generalforsamlingens start 
• Der blev stillet forslag om at afholde loppemarked på Fortet, men forslaget manglende tilslutning 

Ad 8. Eventuelt 

• Der blev gjort opmærksom på at kommunen ikke  længere fejer ved kansten (ordningen ophørte i 
2009). Kommunen udfører nu kun fejning af kantsten sammen med snerydning. Det vil koste 40.000 
kr. 
Opgaven  påhviler således den enkelte husejer. 

• Der blev stillet spørgsmål til posten “Vejbidrag” på vores skattebillet. Hvad går de penge til?  
Det undersøger bestyrelsen. 

• Der blev ligeledes stillet spørgsmål om vedligeholdelse af belægning på Glaciset, både 
forebyggende og når skaden er sket. Hvem betaler for det? Skal pengene tages af 
grundejerforeningens kasse?  Det vil i givet fald give et problem, da vores grundejerforening frivillig 
og ikke fungerer som en juridisk enhed. Skal der måske etableres en vejfond? 
Dette emne tager bestyrelsen op på nært forestående møde. 

• I forbindelse med ovenstående punkt om vedligeholdelse, kom det frem, at kommunen heller ikke 
skifter flisere mere. Det er også op til den enkelte husejer. 

• Det blev diskuteret om vi til næste generalforsamling skal invitere en taler, for at få flere parceller 
repræsenteret. Det kunne f.eks. være ordensmagten som fortæller om præventiv tyverisikring. 

 
 
Efter dette takkede formanden for god ro og orden. Ved den efterfølgende fællesspisning gik snakken lystigt 
og arrangementet sluttede omkring kl. 23. 
 
 
Således opfattet af referanten. 
 
Venlig Hilsen 
Torben Dyrstad 
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