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Grundejerforeningen Sønderlunden 

_____________________________________________________________________________________ 

Referat af generalforsamling 

Dato 

5. marts 2019 

 

Sted 

Kolding Golf Club, Egtved Allé, 6000 Kolding 

 

Deltagere 

Hus nr.: 1-3-9-11-13-15-16-19-21-25-27-28-30-31-32-33-34-35-43-45-47-53-55-57-59 

61-65-77-79-81-83-85-87-91-93.  

 I alt 35 medlemmer. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning v/formanden Lauge Gejl 

3. Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen. 

4. Afstemning om indkomne forslag. 

a) Bestyrelsen foreslår en midlertidig kontingentnedsættelse til Vejfonden fra 500,00 kr.  til 

0,00 kr. pr. medlem. Den midlertidige nedsættelse gælder kun for regnskabsåret 2019 
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelse:  

Lauge Geil, nr. 31 – modtager genvalg 

Jørgen Damsgaard, nr. 59 – modtager genvalg 

Allan Knudsen, nr. 61 – modtager genvalg 

7. Valg af bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

 

Pkt. 1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Erik Mikkelsen, som blev valgt. 

 

Pkt. 2: Beretning v/formanden Lauge Gejl 

Lauge Gejl afgav beretning, som kan læses på foreningens hjemmeside: sønderlunden.dk 

Beretningen blev godkendt 

 

Pkt. 3: Aflæggelse af regnskab v/kasserer Allan Knudsen. 
Allan Knudsen gennemgik: 

foreningens driftsregnskab 2018 og status pr. 31.12.2018. 

vejfondens driftsregnskab 2018 og status pr. 31.12.2018. 

Foreningens regnskaber blev godkendt. 

Regnskaberne er udsendt sammen med indkaldelse til Generalforsamlingen 

 

Pkt. 4: Afstemning om eventuelt indkomne forslag. 

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af kontingent i 2019 til vejfonden fra 500 kr. til 0 kr. årligt blev 

vedtaget.  

Kontingentnedsættelsen til vejfonden gælder kun for 2019.  

Fra 2020 og fremover opkræves igen 500 kr. til vejfonden. 

Nedsættelsen af kontingent til vejfonden anvendes til forhøjelse af kontingent til driften, således at 

kontingent til driften i 2019 udgør 2.500 kr. 
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Inden forslaget kom til afstemning var der flere kommentarer.  

Her er et udpluk af kommentarer: 

Frank Cilius Nielsen, nr. 32 foreslog en billigere vintervedligeholdelse. 

Lauge Geil oplyste, at bestyrelsen gerne modtager tilbud fra nye leverandører, der kan levere med samme 

kvalitet og lavere pris. 

 

Jens Arnoldsen nr. 85 udtrykte glæde over den gode vintervedligeholdelse. 

  

Pkt. 5: Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Allan Knudsen gennemgik budget for foreningens drift samt vejfonden.  

Kontingent 2019 udgør: 

Til foreningens drift 2.500 kr. årligt 

Til vejfonden 0 kr. årligt 

Kontingent i alt 2.500 kr. årligt. 

Kontingent og budgetterne blev godkendt. 

 

Pkt. 6: Valg til bestyrelse: 

Lauge Geil, nr. 31 – modtager genvalg 

Jørgen Damsgaard, nr. 59 – modtager genvalg 

Allan Knudsen, nr. 61 – modtager genvalg 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Lauge Gejl, nr. 31 

Allan Knudsen, nr. 61 

Jørgen Damsgaard, nr. 59  

Carsten Christensen nr. 91 

Ernst Antonsen, nr. 47 

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

 

Pkt. 7: Valg af bestyrelsessuppleanter 

Frank Andreasen, nr. 83 blev valgt 

Jens Arnoldsen, nr. 85 blev valgt 

 

Pkt. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor: Boye Pedersen, nr. 43 blev valgt 

Suppleant: Bent Lykke nr. 65 blev valgt 

 

Pkt. 9: Eventuelt 

Punkter som blev debatteret: 

 

Grusstien 

Boye Pedersen udtrykte utilfredshed med grusbelægningen på stien øst for hus nr. 63, 69, 73. 

Belægningen er for blød og svær at færdes på for cyklister og barnevogne. 

Ernst Antonsen oplyste, at stien med tiden vil blive hårdere.  

Ernst Antonsen får vores gartner til at vibrere stien for at afhjælpe problemet. 

 

Renovation 

Lauge Geil præsenterede Kolding Kommunes renovationsplan med udbuddet af affaldscontainere. 

Lauge Geil præsenterede en løsning, som kunne blive aktuel for Sønderlunden. Løsningen går ud på, at vi 

bibeholder papirsækkeløsningen. Dette betyder, at vi skal investere i et nyt affaldsstativ. 
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Der udspandt sig en diskussion om løsninger og placeringer mv. 

 

Bent lykke nr. 65 foreslog, at bestyrelsen arbejder videre med Lauge Geils forslag, indhenter accept på, 

hvem der vil deltage, samt indhenter tilbud på affaldsstativ. 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.  

 

Kolding, 5. marts 2019 

 

 

 

_________________________________ 

ref: Allan Knudsen  

 

 

 

_________________________________ 

Erik Mikkelsen, Dirigent 

 

  

 

_________________________________ 

Lauge Gejl, formand 

 

 


