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Referat af 
grundejerforeningen Grønnehaves 

ordinære generalforsamling 
mandag den 20. marts 2000 på Pilegårdsskolen 

 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent.   
2. Formandens beretning  
3. Indkomne forslag 
4. Regnskab 

a)  Aflæggelse af regnskab 
b)   Forelæggelse af budget for 2000  
c)   Fastsættelse af kontingent og lønninger. 

5. Valg af bestyrelse 
a)  Valg af kasserer (Boe Andersen modtager genvalg) 
b)  Valg af næstformand ( Anette Cronberg modtager genvalg) 
c)  Valg af bestyrelsessuppleanter 
     René Knudsen modtager ikke genvalg 
     Suppleant efter Ejgil Solkær 

6. Valg af revisor 
a) Revisor Vibeke Rasmussen modtager genvalg 
b) Revisorsuppleant Anne Sommer modtager genvalg 

7. Orientering om hovedistandsættelsen 
8. Eventuelt. 

 
Referatet er godkendt af: 

G/F Grønnehaves formand 
Heinz Reimer 
Munkebjergvej 93 A, Kastrup ----------------------------------------------------------- 
 
Generalforsamlingens dirigent 
Advokat Bent Sommer 
Kongelundsvej 297, Kastrup ----------------------------------------------------------- 
 
G/F Grønnehaves næstformand 
Anette Cronberg 
Vittrup Alle 16 B, Kastrup  ---------------------------------------------------------- 
 
 
Grundejerforeningen Grønnehaves bestyrelse: 
Formand Heinz Reimer  Munkebjergvej 93 A 32 50 65 38 
Kasserer Boe Andersen  Estvad Allé 1  32 50 90 30 
Næstformand Anette Cronberg  Vittrup Alle 16 B  32 51 15 87 
Bestyrelsesmedlem Helen Jørgensen  Præstefælledvej 104  32 51 29 90 
Bestyrelsesmedlem Ejgil Solkær  Jerslev Allé 12  32 52 80 30 
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1. Valg af dirigent 
Foreningens formand Heinz Reimer bød forsamlingen på de 40 stemmeberettigede 
medlemmer, med følge, velkommen, og foreslog foreningens advokat Bent Sommer som 
aftenens dirigent, hvilket der ikke var nogen der havde indvendinger i mod.  
 
2. Formandens beretning 
Heinz Reimer havde ingen supplerende bemærkninger til beretningen som var trykt i 
Grønnehave Nyt sammen med indkaldelsen. Bent Larsen, Saltum Alle, nævnte at der flere 
steder mangler ”Hajtænder”. Heinz svarede, at der ikke er krav om at der skal være 
”hajtænder”, men det er kommunen der skal lave disse, såfremt kommunen skønner at der 
er nødvendigt. Heinz lovede at skrive til kommunen. Herefter var der ikke yderligere 
spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten anså derfor beretningen for at være taget til 
efterretning. 
 
3. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
4. Regnskab 
Boe gennemgik systematisk regnskabet, og nævnte bl.a. at 3 medlemmer i 1999 valgte at 
melde sig ud. Foreningen har hermed 406 medlemmer og 36 ikke-medlemmer. Ingen havde 
kommentarer og dirigenten betragtede herefter regnskabet for taget til efterretning. 
 
Ligeledes anså dirigenten budgettet for 2000 for godkendt som det foreligger, da der ingen 
kommentarer var. 
 
Kontingent og lønninger forbliver uændrede, da der ingen ændringsforslag var. 
 
5. Valg af bestyrelse 
Boe Andersen og Anette Cronberg blev genvalgt som henholdsvis kasserer og 
næstformand. 
 
Da suppleant René Knudsen ikke ønskede at modtage genvalg, blev Mogens Hansen, 
Hjallerup Alle 26 A, valgt som suppleant. Endvidere blev John Nielsen, Vittrup Allé 27 
valgt som suppleant efter Ejgil Solkær. 
 
6. Valg af revisor 
Revisor Vibeke Rasmussen og revisorsuppleant Anne Sommer blev begge genvalgt. 
 
7. Hovedistandsættelsen 
Boe Andersen orienterede kort om den afsluttede hovedistandsættelse. Regnskabsblad blev 
uddelt på generalforsamlingen. Efter endelig afregning forventes der at blive et overskud på 
ca. kr. 180.850,-. Beløbet betales som ekstra afdrag på lånet. De der har indbetalt kontakt, 
vil naturligvis få tilbagebetalt deres del. 
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Boe Andersen præciserede at regnskabet i Grundejerforeningen og regnskabet til 
hovedistandsættelsen er to vidt forskellige ting. Udestående reparationer vil naturligvis 
blive udført. Orienteringen blev herefter taget til efterretning. 
8. Eventuelt 
Helen Jørgensen orienterede om legepladsen, som nu er i gang med at blive renoveret. 
Men gjorde samtidig opmærksom på, at legepladsen er i meget dårlig forfatning, og nævnte 
at også forældrene har et ansvar til at passe på børnene. 
 
Der blev spurgt om man kan gøre noget ved biler uden nummerplade på på Ingstrup Alle. 
Heinz lovede at ringe til politiet. 
 
Da der ikke var flere som ønskede ordet, kunne Bent Sommer hæve generalforsamlingen. 

 


