
   

 

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i G/F Grønnehave. 
 

Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 
i Pilegårdsskolens festsal 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Indkomne forslag. (se forslag side 3) 

4. Regnskab. 
a) aflæggelse af regnskab for 2007. 

b) forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for 2008. 

5. Valg af bestyrelse. 
a) valg af kasserer (bestyrelsen foreslår som ny kasserer: Torben Hansen, Præstefælledvej 90 B) 

b) valg af Næstformand/sekretær  (vakant)   

c) valg af to bestyrelsessuppleanter. (Ole Nielsen modtager genvalg)  

6. Valg af revisor. 
a) valg af revisor. (Vibeke Rasmussen modtager genvalg)   

b) valg af revisorsuppleant. (Willy Schneider modtager genvalg)   

7. Eventuelt. 
 

 

Invitation:  Efter generalforsamlingen serveres der lidt at spise .For at vi kan se, hvor mange vi skal bestille til, 
                              bedes I  aflevere den nederste slip i postkassen hos: 
  

Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B, eller sende en e-mail til formand@groennehave.dk— senest 2. påskedag 

 

 

  

  Deltagere i generalforsamlingen.  
  Denne kupon udfyldes, og afleveres ved indgangen til generalforsamlingen  
 
 

Navn: ______________________________ Adresse:________________________________ 

 

 
 

Deltagere i spisningen  
 

JA !! Jeg / vi ønsker at deltage i spisningen efter generalforsamlingen den 27. marts. 

 

Antal personer: _____ 

 

Navn: _____________________________ Adresse: _______________________________ 

  
De nyeste informationer på: 

 

 www.groennehave.dk 

 

Børnepasning 
under generalforsamlingen 

læs side 2 

Marts 2008                                                                                                                            38. årgang - nr. 1   

   

 

 

 

 

Indlæg til bladet sendes til red.: 

Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23B,  

 formand@groennehave.dk 
 

Deadline til næste nummer:  

10.april 2008 
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Formandens og bestyrelsens beretning for 2007. 
 

Beretningen er formandens og bestyrelsens beretning om, 

hvad der er hændt i Grønnehave i 2007.  

Bestyrelsen byder velkommen til de 14 nye grundejere, 

der er flyttet til Grønnehave i 2007. 

De nye beboeres data og deres hus kan ses på hjemmesi-

den. 
  
Generalforsamlingen 2007: 

 

Ved generalforsamlingen i 2007 blev formanden Helge 

Dybdahl genvalgt, ligeledes blev bestyrelsesmedlemmer-

ne Jørgen Sommer og Ole Falster genvalgt. 

John Nielsen og Ole Nielsen genvalgtes som suppleanter. 

 

Bestyrelsen for grundejerforeningen kom derefter til at 

bestå af:  

 

Formand: Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23B 

Næstformand Anette Cronberg Vittrup alle 16B 

Kasserer: Boe Andersen Estvad Alle 1 

Bestyr. medl. Jørgen Sommer Jerslev Alle 16 

Bestyr. medl. Ole Falster Præstedfælledvej 90A 

Suppleant Ole Nielsen 

Suppleant John Nielsen 

 

Bestyrelsen:  

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 bestyrelsesmø-

der. 

Ved det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen 

sig og arbejdsopgaverne blev fordelt: 

 

Vejudvalg: Boe, Jørgen og Helge 

Legepladsudvalg: Ole og Helge 

Snerydning: Jørgen 

Festudvalg: Anette (fastelavn) 

 Helge ( sommerfest) 

Informationsudvalg: Helge   

Suppleanterne deltager i det omfang, det er dem muligt 

også i bestyrelsesarbejdet. 

 

Ændringer i bestyrelsen: 
 

I december måned måtte Annette Cronberg , næstformand 

og sekretær udtræde af bestyrelsen, idet hun fraflyttede 

grundejerforeningen – Ole Nielsen (supl.) tiltrådte som 

nyt bestyrelsesmedlem. 

Arbejdet i bestyrelsen omtales i det følgende under udval-

genes arbejde – ved selve bestyrelsesmøderne lægges ret-

ningslinjerne og arbejdsopgaver for udvalgenes arbejde, 

foreningens økonomi gennemgås og endelig behandles 

hændelser og henvendelser siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

Veje og fortove 
 

• Der er revneforseglet ca. 800 m på vore veje 
• Skader på fortove er udbedret eller er under udbed  
        ring 
Som et forsøg er der på to vejhjørner ved Ilbro Alle og 

Ingstrup Alle fjernet steler og lagt kørebanefliser i forto-

vet for at se om vi på denne måde får færre udgiftskræ-

vende skader. 

(fortsættes side 3) 

 
Hvor skal børnene være når I er til  

generalforsamling i Grønnehave? 
 

 Tag dem med !! 

 

Vi arrangerer børnepasning i tilstødende lokale  
 

Tilmelding til børnepasning—mail senest 2. påskedag til:   

formand@groennehave.dk 
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(beretning—fortsat fra side 2) 

Det er vigtigt, at I retter hurtig henvendelse til bestyrelsen 

hvis I ser en lastbil eller andet køretøj forrette skade af 

fortovsfliser, vejbane eller steler. Helst med evt. foto, 

nummer på bil og øjenvidner. Kun ved at kunne doku-

mentere hvem der har forvoldt skade kan vi få skadesvol-

der til at betale for genetablering. 

 
Snerydning: 

 

Vi har kontrakt med et snerydningsfirma, som betales for 

at rydde vejbanen for sne. 

Kvaliteten af snerydningen kan altid diskuteres – længe. 

Men i det store og hele kan vi være tilfredse med vores 

snerydningsaftale. For dog at sikre en øjeblikkelig kontakt 

til firmaet der rydder sne ved svipsere – har bestyrelsen 

udpeget en kontakt person – det er Jørgen Sommer tlf.: 

32 51 32 46 
Snerydningskontrakt mv. kan ses på vores hjemmeside. 

 

Legepladsen 

 
Legepladsen ligger på kommunes grund og er stillet til 

rådighed for Grønnehave og Hjallerupvang. 

Grønnehave står for vedligeholdelsen af legeplads, G/F 

Hjallerupvang årligt bidrager med 1/10 til vedligeholdel-

sen af legepladsen. 

 I det forløbne år har vi sørget for, at græsset er blevet 

slået. Ukrudtet er forsøgt holdt nede på pentanquebane og 

legeareal. 

Diverse skader er blevet udbedret. 

 
Festudvalget:  

 

Fastelavnsfest 

 

Vores fastelavnsfest med tøndeslagning på Pilegårdssko-

len trak også i år mange udklædte børn og mange ikke så 

udklædte voksne til. Traditionen med at afholde faste-

lavnsfest fortsætter. 

 

Sommerfest 

 

Sommerfesten 2007 blev en stor succes med ca. 200 del-

tagere 

Festen forløb med spisning, musik og samvær som det 

ikke har været set i Grønnehave i mange år. 

Efter denne fest, hvor vi kun var to til at arrangere, er det 

dejligt at kunne konstatere at en gruppe på ikke mindre 

end 8 er parat til at fortsætte arbejdet med at arrangere 

kommende sommerfester. 

 

Kommunikation: 
  

Grønnehave Nyt vil fremover blive udgivet: 

  

1. I februar måned (med indkaldelse til generalforsamling, 

beretning, regnskab og budget). 

2. Om foråret (med referat fra generalforsamling samt 

andet nyt). 

3. Om efteråret hvis der er information der skønnes nød-

vendig at få ud. 

 

Hjemmesiden – www.groennehave.dk  

Hjemmesiden bringer med dags varsel de fornødne infor-

mationer til alle grundejere. 

Hjemmesiden vil med tiden afløse Grønnehave Nyt, men 

der vil nogle år endnu blive udsendt skriftligt materiale. 

 

Andet: 
 Vi havde i år fået det kommunale vejsynsudvalg 

(politikere og teknikere) til at komme forbi Grønnehave. 

Det var især rørlægning af grøften ved Hjallerup Alle der 

blev diskuteret. Konklusionen blev at grøften ikke rørlæg-

ges.  

Planer for 2008: 
Legestativ på legeplads renoveres og males 

Sandkasse på legeplads udskiftes  

Fortsat udskiftning af defekte fortovsfliser  

Begyndende renovering af revner på Præstefælledvej 

og Hjallerup Alle 

Indførelse af mulighed for betalingsservice ved kon-

tingent betaling 

 

Bestyrelsen takkes for arbejdet udført i 2007 
 

Helge Dybdahl 

 

Forslag til generalforsamlingens pkt. 3: 
 

 

Undertegnede vil gerne fremsætte følgende forslag til 

generalforsamlingen torsdag den 27 marts 2008: 

 

 Bestyrelsen skal inden næste generalforsamling ind-

hente overslag for etablering af hastighedsdæmpende 

foranstaltninger på Præstefælledvej. 

 
Grunden for fremsættelse af dette forslag er at undgå 

alvorlige eller dødelige uheld på vores børn, cyklister og 

fodgængere. Og få trafikken på Præstefælledvej ned på 

et minimum.   

Alt for stor hastighed både fra privat bilister og erhvervs 

køretøjer gør det ikke sikkert for vores børn at gå til og 

fra skole på egen hånd. Ej heller for cyklister da vejen er 

meget smal.  

 

Forslag stillet af: 

Ricki Morey, Ilbro Alle 15 C  
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