
Grundejerforeningen                              Bildsø 21.06.08 
Bildsø Plantagegrunde 
 
 
Referat fra Generalforsamlingen 2008 afholdt den 20. juni  
12 parceller var repræsenteret. 
 
Formand Steen Larsen, Solsikkevej 9, bød velkommen. 
 
Pkt.1 Annli Rasmussen, Solsikkevej 5, valgtes til referent.  

Morten Fischer, Solsikkevej 7, blev valgt til dirigent. 
Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt, og at der ikke var indkommet forslag, men 
indhentede ialt 3 forslag til behandling under pkt. 8 Eventuelt: 

 Renovering og beplantning af fællesarealet 

 Kontingent og restancer 

 Penge til fællesarealet 
 

Pkt.2 Formandens beretning: 
 
Bommen på Ranunkelvej er blevet påkørt og knækket af en uvedkommende og er blevet 
genetableret. Regning er fremsendt til den pågældende.  
 
Johannes Fischer forklarede baggrunden for brevet af 18.05 til kommunen. Ranunkelvej, en offentlig, 
kommunal vej, var efter vinteren i god stand, fordi medlemmerne selv havde lappet vejen. Dette 
arbejde havde kommunens harver og tromler ødelagt. Derfor formulerede Johannes et brev direkte til 
Kommunalbestyrelsen og til Vej & Park. Men der er ikke kommet svar. 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
En opfordring til alle hundejere om at få ”hele” hunden med hjem igen ! 
 

Pkt.3 Kasserer Marianne Møller, Ranunkelvej 17, fremlagde regnskabet for perioden 01.04.07 til 31.03.08.  
Kopi af regnskabet er vedhæftet indkaldelsen til Generalforsamlingen.  
Af de 3 restancer er en kommet ind, en anden hører til et dødsbo, men forventes at komme, og 
endelig nægter den tredie konsekvent at betale trods 2 henvendelser fra Marianne.  
Kurstabet på -9944 kr er på vej op, og Marianne og revisor Niels vil se på, om det er en god ide at slå 
foreningskonto og aktionærkonto sammen og få 5% i rente. 
Regnskabet blev godkendt.  
En stor tak til Marianne for hendes arbejde. 
 

Pkt.4 Ingen rettidigt indkomne forslag, derfor ingen diskussion. 
 

Pkt.5 Kontingent for næste år 01.04.08 - 31.03.09 blev fastlagt til 250 kr. Betalingsfristen rykkes til 01.09, 
fordi vi sparer en postgang og dermed porto. Derfor udsendes girokortet fremover sammen med 
referatet fra Generalforsamlingen. 
 

Pkt.6  Johannes Fischer T9 og Marianne Møller  R17 blev genvalgt til Bestyrelsen. 
 

Pkt.7 Vores revisor er stadig Niels Hansen, R15, men der var ikke valg.  
 

Pkt.8 
evt. 

Renovering og beplantning af fællesarealet: 
Fællesarealets nåletræer har det ikke godt, meget er helt dødt. Derfor skal der plantes nye træer, så 
foreningens formål med at sikre områdets karakter af plantage bliver overholdt. 
Professionel hjælp koster penge, træer og indhegning/hjortesikring ligeså. Vores regnskab viser, at 
der er penge til at bevare skoven, som der står i vedtægterne, og i forsamlingen var der enighed om, 
at vi skal bruge penge til det. 
Johannes foreslog følgende arbejdsplan: 

1. En kyndig skovmand kommer og ser på området og vurderer, hvad vi bør gøre 
2. Skovfolk/Vækst og miljø eller andre hyres til at udføre rydningen 
3. Parcelejerne mobiliseres til selv at plante de nye træer 

Johannes påtager sig pkt.1 
 
Kontingent, restancer og procedurer: 
Vi skal have en afklaring af, om en parcelhusejer, der er pligtigt medlem, også har pligt til at betale 
kontingent. 



Derfor vil Bestyrelsen kontakte Tinglysningskontoret, så de kan fortælle, hvilke krav til medlemmerne, 
der står i udstykningsapprobationen samt i skøderne. 
For nuværende er der kun en ikke-betaler, Solsikkevej 1B, men vi ønsker FRED. 
 
Penge til fællesarealet blev diskuteret under 1.del af evt. 
 
Niels Hansen undrede sig over, at vi har forskellig betaling for skorstensfejning 321 kr/522 kr – det er 
måske en idé at se på det hver især. 
 
Dirigenten afsluttede det ordinære møde, og formanden takkede for god ro og orden. 
 
Herefter var der hyggelig udveksling af oplevelser fra skoven. 
 
 
Sct. Hansbål tændes kl. 21.30, hvis vejret tillader det. 
 
 
 
Næste generalforsamling afholdes 20.6.09 kl.10 på Strandcaféen.  
 
Referent: Annli Jæger Rasmussen 
  

 

 
 


