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Referat af virtuel generalforsamling i Grundejerforeningen Glamsbjergvænge  

Onsdag d. 13. januar 2021 kl. 19.00  

 

1. Valg af dirigent- 

- Sigrid Lo-Fangel er dirigent samt referent 

  

2. Bestyrelsens beretning. 

- Årets generalforsamling har været udskudt på grund af situationen med COVID-19 og er 

derfor forsinket væsentlig og derfor besluttede bestyrelsen at afholde generalforsamlingen 

virtuelt. Dagsordenen er derfor ændret noget fra oprindelig indkaldelse, da vi er klar over at 

denne løsning udelukker nogle. Såfremt en fremtidig generalforsamling også bliver virtuelt 

ville dette meldes ud så alle vil som vanligt have mulighed for at indlevere forslag jf. 

vedtægterne. 

- Foreningen har skiftet bank til Nordea. Husk at indbetale kontingent til den nye konto, se 

nedenfor. 

- Der er ikke længere nogen webmaster til vores hjemmeside. Den vedligeholdes for nuværende 

af Sigrid Lo-Fangel på et minimalt niveau, hvis andre har interesse for at varetage denne 

opgave må de meget gerne henvende sig til bestyrelsen. 

-   

3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab 2019. 

- Regnskabet godkendes 

 

4. Gennemgang og godkendelse af budget 2020 

- Der forekom enkelte ændringer til budgettet til reparation af huller i vejene samt udgifter til 

formand.  

Med disse ændringer medregnet godkendes budgettet.  

 

5. Valg til bestyrelsen 

- Formand Henrik Hansen genvælges. 

- Kasserer og sekretær er ikke på valg. 

  

6.  Evt.  

          

- Der blev snakket om vedligeholdelse af fortov og fortovskanter. Et opmærksomhedspunkt er 

på at der ved flækkede fliser eller opkørt asfalt skal grundejere selv hurtigst muligt sørge for 

at dette udbedres, så fortovet ikke er til fare for personer eks. med nedsat gangfunktion eller 

dårligt syn. 

 

- Der bliver kørt stærkt på de små sideveje. En mulighed kunne være evt. ved etablering af ny 

asfalt at lave fartsænkende installationer. Dette må i så fald foreslås ved en kommende 

generalforsamling. 

 

- Det er uvist hvorvidt kommende generalforsamling kan afholdes på normal vis eller om den 

kommende også må holdes virtuelt. Der vil i så fald gælde regler for indlevering af forslag til 

grundejerforening mm. Jvf. vedtægterne som kan findes på hjemmesiden. 

 

 

Husk at indbetale årets kontingent senest 31. maj 2021 á 1000 kr. 

Til foreningens konto i Nordea: 2130 4397405279 
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På bestyrelsens vegne:  
 

Bestyrelsesmedlemmer:  
 

Henrik Hansen,  

Jesper Nielsen 

Sigrid Fangel  


