
Generalforsamling i Grundejerforeningen Hindhøjen 

Mødereferat 

 
Melhøjstuen i Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, torsdag den 28. maj 2015 

kl. 19.30 

 

 

Velkomst ved bestyrelsesformanden. Herefter blev nedenstående 8 punkter 

gennemgået i henhold til dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent 

Peter (122) påtog sig opgaven som dirigent og sikrede fornem mødedisciplin. Det 

blev konstateret, at mødet var rettidigt indkaldt. 
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/Bo Filt Sørensen 

(104) 

Det havde været et roligt år i grundejerforeningen. Formanden gennemgik 

følgende punkter: 
 Græsslåning. Aftalen med A.N. Anlæg var blevet forlænget, da der 

var generel tilfredshed med leverandøren. Prisudviklingen blev løbende 

fulgt for at sikre, at leverandøren var konkurrencedygtig. 

 Kabel-TV. YouSee var fortsat leverandør pga. fornuftigt pris i forhold 
til produkt. Mellempakken var nu tilgængelig. Det blev indskærpet, at 

alle pakkeskift skulle ske fra starten af et kvartal for at begrænse 

bureaukratiet for kassereren. Prisudviklingen blev løbende fulgt for at 

sikre, at leverandøren var konkurrencedygtig. 
 Fibernet. Var blevet indlagt i det forløbne år. Det var bestyrelsens 

opfattelse, at produktet levede op til det lovede, og at der generelt var 

tilfredshed blandt de medlemmer, der havde valgt fibernet. 

 Snerydning. Den milde vinter havde ikke budt på store udfordringer, 
men den leverede snerydning og grusning havde levet op til 

forventningerne. Derfor planlagde man at fortsætte samarbejdet med 

entreprenøren. 

 Status på veje. Stikvejene var blevet lappet og vedligeholdt, således 

at de burde kunne holde nogle år. Der var desuden blevet fejet. 
 Tak til kassereren. Kasserer Jens Kristensen modtog et par flasker 

vin som erkendtlighed for hans store arbejde på kassererposten. 

 

 
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen 

v/Kasserer Jens Kristensen (88) 

Kassereren gennemgik driftsregnskabet for regnskabsåret 2014/2015 samt 

balance med status pr. 31. marts 2015. Driftsregnskabet gik stort set i nul, når 
der blev taget højde for, at et tilsyneladende overskud på godt 9.000 kr. ikke 

skulle tages for pålydende. Der var udelukkende overskud, fordi der udestod en 

hensættelse til vejfonden. Hvis man tog højde for dette, udviste regnskabet et 

lille underskud. Største udgiftsposter udover kabel-tv var græsslåning samt 

revneforsegling af stamvejen.  
 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 
4. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af bidrag v/Kasserer Jens 

Kristensen (88) 

Kassereren gennemgik budgettet for 2015/2016. Der blev forudset udgifter for 

ca. 55.000 kr. (ekskl. kabel-tv), og budgettet forudsatte derfor en halvårlig 
kontingentstigning pr. husstand fra 900 kr. til 1.000 kr. De 26 husstande ville 



således bidrage med 52.000 kr., hvortil kom en forventet indtægt på 3.000 kr. 

vedr. fravær fra grønne arbejdsdage. Dermed balancerede budgettet. 

 
Budgettet blev godkendt. 

 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
På valg var Jens Kristensen (88), Kim Bräuner (74) og Bo Filt Sørensen (104). 

Niels Klitgaard (86) og Mikael Østergaard (84) blev begge valgt ind sidste år, og 

var ikke på valg. Nye bestyrelsesmedlemmer blev Peter Hust (122) og Jørn 

Sanggaard (112), mens Kim Bräuner blev genvalgt. Dermed så den nye 
bestyrelse således ud: 

 

 Niels Klitgaard (86) 

 Kim Bräuner (74) 
 Mikael Østergaard (84) 

 Peter Hust (122) 

 Jørn Sanggaard (112) 

 

Som suppleanter blev Pia Mortensen (110) og Dorte Nørskov (78) valgt. 
 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Der var genvalg til såvel revisor Per Madsen (96) som revisorsuppleant Peter 

Frandsen (100). 
 

7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 
8. Eventuelt 

Peter (100) spurgte om bænkene på stikvejene kunne lånes til et privat 

arrangement Skt. Hans aften. Dette var kun muligt, hvis bænkene ikke skulle 

bruges til et fælles Skt. Hans arrangement. 

 
Generalforsamlingen blev herefter erklæret overstået. 

 

 


