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Referat af  
Grundejerforeningen Grønnehaves 

ordinære generalforsamling 
torsdag den 18. marts 2004 på Pilegårdsskolen 

 
 
 
Dagsorden: 
 

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

a) aflæggelse af regnskab for 2003 
b) forelæggelse af budget for 2004 

5. Valg af bestyrelse 
a) valg af kasserer (Boe Andersen modtager genvalg) 
b) valg af næstformand (Anette Cronberg modtager genvalg) 
c) valg af 1. suppleant (Jørgen Sommer modtager genvalg) 
    valg af 2. suppleant (John Nielsen modtager genvalg) 

6. Valg af revisor 
a) valg af revisor (Vibeke ?? modtager genvalg) 
b) valg af revisorsuppleant (Anne Sommer modtager genvalg) 

7. Eventuelt 
 
 

Referatet er godkendt af: 
 

 
Generalforsamlingens dirigent 
Bent Sommer 
Sommer / Advokatfirma 
Kongelundsvej 297, 
2770 Kastrup    ..................................................... 
 
    Referent: 
G/F Grønnehaves næstformand 
Anette Cronberg  
Vittrup Alle 16 B 
2770 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 Jensen  Præstefælledvej 104 32 51 29 90 
Bestyrelsesmedlem  Helge Dybdahl  Ingstrup Alle 23 B  32 51 19 12 
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Der var mødt 38 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 
 
 Foreningens formand Heinz Reimer bød forsamlingen velkommen, og nævnte at 

bestyrelsen foreslog Bent Sommer fra Sommer Advokatfirma som aftenens dirigent. 
Dette var der ingen der havde noget imod. Bent Sommer takkede for valget, og 
bekendtgjorde at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 
2. Formandens beretning 
 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, og den blev taget til efterretning. 
 
3. Indkomne forslag 

 
Ingen indkomne forslag. 

 
4a. Regnskab 
 

Foreningens regnskab var trykt i Grønnehave Nyt. Boe Andersen havde intet at tilføje. 
Regnskabet er aflagt og godkendt.  
 

4b. Budget 
 

Budgettet var ligeledes trykt i Grønnehave Nyt. Boe andersen havde intet at tilføje. 
 
Jens Buriis, Estvad Alle spurgte, hvorfor der er refusion vedrørende snerydningen.  
 
Boe Andersen, svarede, at der de sidste mange år har været en refusion, idet vi har en 
fælles kontrakt sammen med grundejerforeningen Hjallerupvang, og de betaler 10% af 
de samlede omkostninger vedrørende snerydningenen. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet, som således blev godkendt.  

 
5.  Valg af bestyrelse 
 
   5.a. Boe Andersen blev genvalgt som kasserer. 
  5.b. Anette Cronberg blev genvalgt som næstformand 
 5.c. Som suppleanter blev Jørgen Sommer og John Nielsen genvalgt. 

 
6. Valg af revisor 
 
Revisor Vibeke Rasmussen  og revisorsuppleant Anne Sommer blev begge genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
 
Der blev spurgt fra salen, om der er meget nyt med hensyn til hybridnet og antenne.  
 
Boe Andersen, svarede - det er der ikke. Vi forskede lidt i det sidste sommer, men 
økonomien hang ikke sammen. Vi kan ikke konkurrere med parabol og ADSL osv.  
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Bent Sommer tilføjede, at det i Nørresminde koster ca. 9.000 kr. at blive tilsluttet. 
 
Jens Buriis nævnte, at rendesten var blevet fejet og foreningen har betalt i dyre domme. På 
Estvad Alle vra kun den ene side af vejen blevet fejet, og dette var han naturligvis utilfreds 
med. 
 
Heinz Reimer svarede, at det muligvis var fordi rækværket var i vejen. Om alle 
omstændigheder er det parcelejerens eget ansvar at holde rendestenen ren. 
 
Herefter blev generalforsamlingen hævet med Bent Sommers bemærkning: Sikke pænt I 
kunne opføre jer. 
 
Generalforsamlingen tog ca. 12 min. 
 
Efterfølgende var der hygge med vin og pølse/ostebord. 


