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REFERAT 
 

AF 
 

DEN  ORDINÆRE  GENERALFORSAMLING 
 

I  GRUNDEJERFORENINGEN  FORTET 
 

ONSDAG,  DEN  12.  OKTOBER  2005. 
 
 
Den afgående formand Ken Andersen nr. 12A bød velkommen til 25 deltagere fra 19 
parceller.  
 
1) Valg af dirigent: 
 

Jørgen Jakobsen nr. 43B blev valgt, og kunne konstatere at den ordinæ-
re generalforsamling var indkaldt med lovligt varsel. 

 
2) Valg af 2 stemmetæller: 
 

Leif Jeppesen nr. 11 og Morten Arendrup nr. 25. 
 
3) Formandens beretning omfattede foreningens aktiviteter og møder i årets løb: 
 

Fælles juletræstur - Fastelavnsfesten - Naboovervågning - Sommerfe-
sten - Ekstraordinær generalforsamling, den 23/8 med afstemning - Vej-
syn - Ny vejbelægning. 
 

4) Godkendelse af regnskabet: 
 

Regnskabet blev omdelt, gennemgået og godkendt af generalforsamlin-
gen uden bemærkninger. Det viser et underskud på kr. 6.659,84, som 
kan henføres til advokatomkostninger. Regnskabet var beklageligvis ikke 
færdigt så betids, at det kunne vedlægges den omdelte indkaldelse, 
hvorfor en del af beboerne ikke har set det. Hvis nogen ønsker at se 
regnskabet, kan man få det hos den ny bestyrelse. Regnskabet foreslås 
fremover lagt ud på foreningens hjemmeside www.glaciset.dk  

 
5) Fremlæggelse af budget for 2006, samt godkendelse af kontingentet: 
 

Budget blev godkendt og kontingentet på 100,- kr forblev uforandret. 
 
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen: 
 

Valgt blev Henrik Berg Nissen nr. 48B og Mogens Bendix Hansen nr. 4, 
sidstnævnte ønskede kun et år og uden betydende poster. Hertil kom at 
Christian Gjerulff nr. 10A lod sig genvælge. Desuden fortsætter fra den 
gamle bestyrelse John Lansner nr. 32 og Ernst Lindberg nr. 34. 

 
7) Valg af 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant: 
 

Niels Dam nr. 44A og Søren Boelsmand nr. 35. 
  

Der skal her rettes en stor tak til foreningens mangeårige suppleant Her-
dis Scavenius for sin altid store hjælpsomhed gennem rigtig mange år i 
forbindelse med utallige af de arrangementer som grundejerforeningen 
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har holdt. 
 
Revisor Erling Nielsen nr. 23 og revisorsuppleant Thorkild Toustrup nr. 
15 blev begge genvalgt. 

 
8) Afvikling af vejbumpprojektet: 
 

Ken Andersen meddelte, at afstemningen på den ekstraordinære gene-
ralforsamling, den 23. august i Kulturhuset viste nærmest dødt løb mel-
lem ja og nej stemmer.  
Bestyrelsen har derfor i enighed taget konsekvensen af valgresultatet, og 
anbefalede generalforsamlingen nedlukning af den foreslåede trafiksa-
nering. 
De tilstedeværende tog denne indstilling til efterretning.  
Beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling, den 18. august 
2004 om at etablerer 10 vejbump, er hermed formelt ophævet. 

 
9) Eventuelt:  Indlæg fra Jørgen Holsøe: 40 km zone. Fra Bendix Hansen: Mulige frem-

tidige aktiviteter i foreningen. 
 
Er der spørgsmål til referatet er man velkommen til at kontakte bestyrelsen.  
 
 
 
 

 
B E S T Y R E L S E N   O R I E N T E R E R   B E B O E R N E 

 
 
Bestyrelsens første møde, den 1.12.05:  
 

Forinden havde Christian Gjerulff skriftlig meddelt, at han så sig nødsa-
get til at trække sig fra bestyrelsesarbejdet og havde overdraget forenin-
gens materiale til Ernst Lindberg. 
 
Inden mødet var kommet igang meddelte henholdsvis Ernst Lindberg og 
Henrik Nissen, at de ikke ønskede at deltage i grundejerforeningens be-
styrelse.  
Herefter består bestyrelsen af John Lansner, Søren Boelsmand, Niels 
Dam og Bendix Hansen. 
 
Det var forinden oplyst, at kun 8 parceller mangler at få deres 5.000,- kr. 
retur, på grund af manglende oplysninger om bankkontonummer fra de 
pågældende.  

 
Den ny bestyrelse har i skrivelse af 1. december meddelt kommunalbe-
styrelsen, at trafiksaneringsprojektet med 10 vejbump definitivt er opgi-
vet. 
Endvidere at den ny bestyrelse og beboerne ser frem til, at kommunens 
plan om at gøre hele området inklusive Glaciset til en 40 km zone, forhå-
bentlig kan blive til virkelighed 
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Bestyrelsesmøde, den 9.12.05: 
 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 
 
Formand: John Lansner, Glaciset 32. Tlf.: 45 87 96 87.  
 e-mail: lansner@mail.dk 
 
Næstformand: Niels Dam, Glaciset 44A. Tlf.: 45 87 90 65.  
 e-mail: nd@dbs.dk 
 
Kasserer: Søren Boelsmand, Glaciset 35. Tlf.: 45 93 82 32.  
 e-mail: SB@oticon.dk 
 
Sekretær: Bendix Hansen, Glaciset 4. Tlf.: 45 88 19 12.  
 e-mail: bendix@get2net.dk 
 
 
 

Girokortet: 
 

Girokort er vedhæftet referatet. Bestyrelsen beder venligst om, at indbe-
tale kontingentet, der fortsat kun er kr. 100,- inden nytår. Herved lettes 
kassererens administration. 

 
Fremtiden: 
 

Den ny bestyrelse vil fremover fokusere på aktiviteter, som kan udbygge 
det gode naboskab beboerne imellem og de fælles sociale aktiviteter 
med hyggeligt samvær for alle beboerne herunder de mange familier 
med børn. 
 
Hertil kommer, at grundejerforeningens bestyrelse fortsat er bindeleddet 
mellem kommunen og beboerne, samt at vi i bestyrelsen er indstillet på 
stor åbenhed i vort fremtidige arbejde i et tæt samspil med beboerne. 
Uden aktiv medvirken fra beboerne er bestyrelsens muligheder begræn-
set. 
 
Bestyrelsen har planlagt to af de traditionelle aktiviteter som, fastelavn 
med tøndeslagning i Fortet. Den finder sted, søndag, den 26. februar.  
Sommerfesten, lørdag, den 19. august.  
Reserver allerede nu begge datoer. 
 
Bestyrelsen appellerer derfor til dem, der sidder med forslag til fælles ak-
tiviteter og som tillige kunne tænke sig at være med i et aktivitetsudvalg, 
at kontakte  
John Lansner nr. 32, på telefon 45 87 96 87 eller på e-mail: 
lansner@mail.dk. 

 
Den ordinære generalforsamling for 2006 er fastsat til tirsdag, den 24. oktober.  

 
Alle beboere, store som små ønskes en rigtig GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR  

 
 

 BESTYRELSEN 
 

Glaciset, den 9. december 2005  


