
Grundejerforeningen Horsevænget 
 

Referat fra generalforsamling d. 23. maj 2019 

1. Valg af dirigent 

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

9 husstande var repræsenteret 

 

2. Formandens beretning.  

Det har generelt været et stille år uden store problemer, og der har kun været behov for få 

møder i bestyrelsen. Det blev vanen tro afholdt fastelavn i Grundejerforeningen, i år den 3. 

marts, og som altid er der god tilslutning. I år var det nok rekordår, for der var 31 voksne og 

13 børn (hvor et barn kun var 7 måneder). De tilmeldte børn fik som, som alle øvrige år, 

mange slag på tønden, og med Bos hjælp lykkedes det altid at slå tønden ned. Damerne 

nåede vist igennem 3 gange og herrerne vanen tro kun lidt over en gang. Efterfølgende 

havde Lone og Bo Thomsen i nummer 76 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 ikke så stor, men vi besluttede alligevel at afholde 

arrangementet. 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. Vi har besluttet at prøve en gang mere, og håner på et bedre fremmøde, 

for det er en rigtig god mulighed for at møde nogle af de gode medlemmer vi har i 

grundejerforeningen.Bestyrelsen er generelt tilfreds med klippe- og græsslåning aftalen, 

som blev indgået grundet lav tilslutning til fællesarbejde i grundejerforeningen. 2018 var jo 

som bekendt et tørt år, så det var ikke så stort behov, som ved det våde år vi havde i 2017.  

I 2018 blev det fra kommunen oplyst, at der var planer om at etablere et værested 

Lindegården for sindslidende i Viby Sj. og det skulle placeres tæt på Peder Syv skolen, 

ældrecenter, idrætscenter m.v. Det medførte, at Formanden for Grundejer Lundetoften 

kontaktede Grundejerforening Horsevænget, for at få vores opbakning ved de kommende 

borgermøder i Viby. Jeg deltog personligt i det første møde, hvor borgmester Joy 

Mogensen deltog.  Der er i Viby en generel modvilje mod at få centeret til Viby, både fordi 

det skal ligge så tæt på skole og idrætsfaciliteter, som anvendes af børn i alle aldre, men 

også fordi det er kommet for øre, at der er stor fare for at det vil medføre en stigning i 

stofmisbrug i området, med deraf følgende stigning i kriminalitet og indbrud. Der er endnu 

ikke truffet endelig beslutning, så kampen fortsætter. 

 

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 2019-2020 blev godkendt og kan ses på hjemmesiden 
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5. Forslag fra medlemmer 

Der er ikke indkommet forslag . 

  

6. Valg til bestyrelse 

Michael i nr 48 blev genvalgt 

 

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 

Vejhyggekomsammen vil blive afholdt lørdag d.14. september  

 


