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Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening 
 

 

Fremmødte: 

 

19 

Referent: Bolette Toft 

Mødedato: 11. april 2012  

Mødested: Stubhuset 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

3. Aflæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af budget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Nedsættelse af udvalg 

9. Evt. 

1. Valg af dirigent Formand Ole Corneliussen bød velkommen til den ordinære 

generalforsamling, og foreslog Peer Lindof som dirigent. 

 

Peer Lindof (10) blev valgt som dirigent, og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig varslet, idet indkaldelsen var udsendt 

mindst 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

  

2. Bestyrelsens 

beretning om det 

forløbne år ved 

formand Ole 

Corneliussen. 

På Bestyrelsens vegne bød formand Ole Corneliussen (20) de 19 

fremmødte grundejere velkommen til årets generalforsamling. 

 

På sidste generalforsamling den 6. april 2012 blev følgende valgt til 

bestyrelsen i grundejerforeningen: 

 

Ole Corneliussen  Nr. 20 Formand 

Odin Sletten  Nr. 1 Næstformand 

Lasse Sloth Andersen Nr. 11 Kasserer 

Bolette Toft  Nr. 22 Sekretær 

Jette Moes Nr. 20 Bestyrelsesmedlem (Det grønne udvalg) 

Karen Rønbøg Nr. 39 Bestyrelsesmedlem 

 

Der har været afholdt 3 møder i bestyrelsen.  

(16. maj 2011, 1. nov. 2011 og 1. feb. 2012). 

 

Hjemmeside 

Bestyrelsen har afdækket muligheder for etablering af en 

hjemmeside. Læs mere herom under pkt. 4. 

 

Sankt Hans Fest  

Sankt Hans fest holdes fortsat hvert år. I 2012 er det 3. stikvej til 

venstre, der skal arrangere. 
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Gadefest  

Gadefesten blev i 2011 arrangeret af 2. stikvej på højre hånd. 

Arrangementet foregik i Stubhuset med ”Die Herren” og middag på 

progammet. 

Over halvdelen af Grundejerforeningen deltog, og var dermed en 

succes. 

Der var en egenbetaling for gadefesten på 150 kr. pr. billet. Udgiften 

for Grundejerforeningen beløb sig til i alt 11.044 kr.  

 

Fællesareal 

Der er observeret uhensigtsmæssige aktiviteter i Skoven. 

Bestyrelsen har drøftet det og valgt at anmode Grundejerforeningens 

beboere om, at være opmærksom herpå. 

 

Forsikring af bålhytte 

Der er tegnet en brandforsikring af bålhytten. 

 

Orientering om Skovens dag - Lørdag den 14. april 2012 – 

- Vedligeholdelse af stier 

 

- Net til fodboldmål sættes på 

Nettene på målene er i stykker. Lasse Sloth Andersen har kontaktet 

udbydere af net og indhentet pris herfor. Pris 632 kr. + moms for nye 

net. Bestyrelsen har besluttet at købe disse. 

 

- Generel oprydning på fællesareal. 

 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 

3. Aflæggelse af 

regnskab 

Kasserer Lasse Sloth Andersen (11) fremlagde årsregnskabet. Der var  

11.881,82 til overførsel til regnskabsår 2012. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag 

Om etablering af 

hjemmeside for 

Ved Bjergets 

Grundejerforening 

Bestyrelsen forslog, at Grundejerforeningen Ved Bjerget får etableret 

en hjemmeside.  

På opfordring fra Bestyrelsen skitserer Kristoffer Bohmann (12) to 

forslag til hjemmeside. 

 

Model 1: HJEMMESIDE 

2.500 kr. for produktion. 

Løbende drift: 39 pris/md. 

 

 Dynamisk Hjemmeside (baseret på Joomla CMS / Content 

Management System som gør det muligt at redigere indholdet). 

 Alle med Internet-erfaring kan varetage Redaktør –opgaven. 

 Nyhedsmodul gør det muligt at publicere nyheder på 

hjemmesiden. 

 Referater og dagsordener kan publiceres som ”artikler”. 

 Link-modul som automatisk organiserer link fra fx Støvring. 

 Fælles mailadresse for Ved Bjergets beboere (kun godkendte 
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brugere kan mail til gruppen, administreres af bestyrelsen). 

 Kalender. 

 Billedgalleri fx med billeder fra området, sommerfest mm. 

 Integration med GroupCare (Forum, kalender mm. som kører 

GroupCares system). 

 Kort over området (Google maps og evt andre kort). 
 
Model 2: "HJEMMESIDE LIGHT" 

Din pris: 1.600 kr. for produktion. 

Løbende drift: 39 pris/md. 
 Basis hjemmeside (statisk uden Content Management System – 

dvs. det ikke er muligt at redigere hjemmesidens indhold)” 

 Der laves forside og to undersider. 

 Integration med Group Care (Forum, kalender mm. som kører 

GroupCares system). 

 

Følgende 3 modeller blev sat til afstemning: 

1. Model 1: 2.500 kr. i etableringsudgift. 

2. Model 2: 1.600 kr. i etableringsudgift. 

3. Alternativt ingen hjemmeside. 

 

For løsningsforslag 1 var 18 stemmer for – 1 stemte blankt. 

 

Der er forslag om at en kommende hjemmeside for 

Grundejerforeningen Ved Bjerget kan indeholde: 

- Oplysninger om nye grundejere 

- Indbrud 

- Dødsfald 

- Historie 

- Bjergbog 

- Regnskab/budget 

- Historieskrivning 

 

Bestyrelsen skal undersøge, om det er lovligt at indkalde til 

generalforsamling via hjemmeside.  

 

5. Fremlæggelse af 

budget og 

fastlæggelse af 

kontingent 

 

Kasserer Lasse Sloth Andersen (11) fremlagde budgettet for 2012.  

Budgettet for 2012 giver 9.582,82 til overførsel til 2013. 

 

Budgettet baserer sig på 400 kr. pr. grundejer. Kontingentet for 2012 

er uændret 400 kr. pr. grundejer. Det blev besluttet, at alle skal 

betale det samme kontingent – også bestyrelsesmedlemmer. 

 

En ny post på budgettet er betaling for græsslåning til Rebild 

Kommune. Udgiften for grundejerforeningen er på i alt 5.000 kr. inkl. 

moms. 

Ved gennemgang af budgettet er der forslag til bestyrelsen om, at det 

kun er halvdelen af græsset, der skal slås. Hermed kan opnås en 

besparelse. 
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6. Valg af 

bestyrelses-

medlemmer 

Karen Rønbøg (39), Odin Sletten (1) og Jettes Moes (20) var på valg. 

Karen Rønbøg stillede ikke op igen. 

Odin Sletten og Jette Moes var på valg, men var villige til genvalg. 

 

Bestyrelsen blev konstitueret som følger: 

Ole Corneliussen  Nr. 20 Formand 

Odin Sletten  Nr. 1 Næstformand 

Lasse Sloth Andersen Nr. 11 Kasserer 

Bolette Toft  Nr. 22 Sekretær 

 Jette Moes Nr. 20 Bestyrelsesmedlem  

Søren Nauta 

Kristoffer Bohrmann 

Nr. 31 

Nr. 12 

Bestyrelsesmedlem 

Suppleant 

 

   
 

7. Valg af revisor og 

revisorsuppleant 

Følgende valgtes som revisor og revisorsuppleant:  

Lone Trangbæk  Nr. 17 Revisor 

Ulla B. Andersen  Nr. 6 Revisor Suppleant 
 

8. Nedsættelse af 

udvalg 

Der var forslag om, at der nedsættes et web-udvalg, der skal 

arbejde videre med etablering af en hjemmeside for Ved Bjergets 

grundejerforening 

 

Web-udvalg: 

Kristoffer Bohmann (12) 

Søren Nauta (31) 

Bolette Toft (22) 

 

9. Eventuelt.  Ingen eventuelle spørgsmål fra bestyrelse eller grundejere. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Bestyrelsen takkede alle fremmødte for en konstruktiv og som 

sædvanlig hyggelig generalforsamling. 

 


