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Referat fra generalforsamling d. 23. maj 2018 

1. Valg af dirigent 

Bent blev valgt til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen  var lovlig indvarslet. 10 

husstande var repræsenteret 

 

2. Formandens beretning 

Det har generelt været et stille år uden store problemer, men der har dog været behov for at 

bestyrelsen har måttet mødes nogle gange for at drøfte problemområder, som skulle behandles på 

medlemmernes vegne indenfor bestyrelsens beføjelser. 

 

Der var i 2017 budgettet afsat midler til at sætte et legehus på legepladsen. Bestyrelsen har i den 

forbindelse undersøgt mulighederne fro at købe et legehus indenfor det i budgettet afsatte beløb. 

Det er generelt ikke noget problem at få et legehus, som overholder gældende krav og når det er 

en offentlig legeplads som vores, skal det overholde, bl.a. skal legepladsredskaber overholde en 

DS/EN 1176 standard og hvis der er behov for stødabsorberende legepladsunderlag er der krav 

overholdelse af en DS/EN 1177 standard. Teknisk afdeling i Roskilde oplyste at der formodentligt 

ikke skulle indhentes byggetilladelse, men de ville se en tegning og de forlangte at det skulle 

godkendes af en legepladsinspektør, som koster ca. 2500 kr. for få minutters arbejde. Herudover 

koster et lille godkendt legehus ca. 10.000 kr. og opefter. Bestyrelsen besluttede på den baggrund 

at stoppe projektet. 

 

Det blev vanen tro afholdt fastelavn, i år den 11. februar, og som altid er der god tilslutning. I år var 

et af de gode år, for vi var 35 fremmødte. Der var seks tilmeldte børn, så de får alle lov at slå mange 

gange og med Bos hjælp lykkedes det altid at slå tønden ned. Damerne nåede vist igennem 3 gange 

og herrerne vanen tro kun en gang. Efterfølgende havde Lone og Bo igen stillet deres garage til 

disposition for det efterfølgende hyggearrangement med kaffe, te, fastelavnsboller m.v. og 

selvfølgeligt den obligatoriske slikpose til børnene.  

 

Grundejerforeningen forsøgte for tredje gang at holde afholde vejhygge. Tilslutningen var mindre 

end de forrige år, men vi modtog også afbud fra to par, som gerne ville have været med. Der er 

stadig kun få med fra nord og vi håber at det vil ændre sig ved dette års arrangement. Som altid 

havde vi en hyggelig aften, hvor man for få penge kan både hygge og more sig i hyggeligt selskab og 

nyde den underholdning, som er blevet en fast del af arrangementet. 

 

Bestyrelsen er generelt tilfreds med klippe- og græsslåning aftalen, som blev indgået grundet lav 

tilslutning til fællesarbejde i grundejerforeningen. 2017 var et vådt år og det blev derfor nødvendigt 

at få klippet lidt flere gange end de aftalte 10-12 gange. Det koster ca. 1000,00 kr. per gang.  

 

Grundejerforeningens medlemmer modtog i slutningen af marts en invitation til at deltage i en 

indsamling for Hjerteforeningen og hvis der var 30 tilmeldinger, ville Grundejerforeningen 

Horsevænget modtage en hjertestarter med skab uden beregning. Der har før været indkommet 

forslag om indkøb af en hjertestarter til behandling på generalforsamlingen og bestyrelsen 

besluttede på den baggrund at udsende indbydelsen til Grundejerforeningens medlemmer. Der 

kom desværre kun fire tilmeldinger, og det var derfor ikke nok til at udløse en gratis hjertestarter til 

Grundejerforeningen Horsevænget.  
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Der har siden sidst været skrevet en del om kloakker i lokalaviserne og der blev i den forbindelse 

også indkaldt til møde ved kommunen. Bestyrelsen har i den forbindelse undersøgt forhold 

omkring ejerskabsforhold og har i den forbindelse hentet de tinglyste deklarationer for henholdsvis 

nord og syd, idet Horsevænget ifm. tinglysning af ejerskabsforhold for bl.a kloaksystemer, var 

opdelt i grundejerforening nord og syd. Formanden har i den forbindelse været i kontakt et 

medlem fra en anden grundejerforening, som, som havde været i kontakt med Fors, for at få 

dokumentation på ejerskabsforhold. Fors har skriftligt bekræftet, at kloaksystemerne for 

Horsevænget, Købmandsgården, Vibevej og Solsortevej er registreret som ejet af Fors A/S og 

dermed offentlige. 

Formandens beretning blev godkendt, med følgende bemærkninger fra de fremmødte: 

 

- Der er tilfredshed med græsslåningen, dog er der lidt utilfredshed med, at 

   mælkebøttestængler bliver stående. Bestyrelsen tager problemet op med ”Klør fem” 

 

-  Bestyrelsen opfordres til at  undersøge, hvordan gamle  klausuler i det der tidligere var 

    Horsevænget-Nord kan blive aflyst 

 

3. Regnskab 

Torben Mølgaard fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden 

bemærkninger, og kan ses på hjemmesiden.    

 

4. Kontingent 

Forslag på kontingent på 500 kr. pr år pr parcel blev godkendt 

Budget for 2018-2019 blev godkendt og kan ses på hjemmesiden 

 

5. Forslag fra medlemmer 

Der er ikke indkommet forslag . 

  

6. Valg til bestyrelse 

Jørn Schou-Nielsen i nr. 43  blev valgt 

Torben Mølgaard i nr. 10 blev valgt 

 

7. Valg af suppleanter 

Benny Jensen og Bo Thomsen blev genvalgt 

 

8. Valg af revisorer  

Lone Thomsen og Niels Filtenborg Barnkob blev genvalgt til revisorer 

Bent Nielsen blev genvalgt til revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 

- der vil komme nærmere besked om  hvorvidt, og hvornår ”Vejhyggekomsammen” vil blive 

 afholdt i 2018 


