
   GRUNDEJERFORENINGEN FRIHEDEN  
 
 
 
 
Referat fra Grundejerforeningen Frihedens generalforsamling d. 28. april 2015 
 
 
1. Valg af dirigent. 
 Bestyrelsen foreslog Kenneth Dahl Christensen. Der var ingen modkandidater.  
 Dirigenten fastslog herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

 
2. Formandens beretning. 
 Kenneth Dahl Christensen aflagde beretning på vegne af formanden Bjørn Theodorsen. 
 I formandens beretning rapporteredes afstemningen af vedtægtsændring den 23.09.2014 hvor 35 stemte ja, 2 stemte 

nej og 14 svarede ikke. Vedtægtsændringen blev dermed vedtaget. 
 Bjørn har valgt at ikke stille op til genvalg. Generalforsamlingen takkede Bjørn for hans arbejde som formand. 
 Beretningen blev godkendt og vedlagt. 
 
3. Regnskabsaflæggelse. 
 Kasseren, Henrik Kristoffersen, fremlagde regnskabet for foreningen og vejfonden for 2014.  
 Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent og betalingsterminer til Grundejerforeningen Friheden. 
 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent og betalingsterminer. 
 Dette blev vedtaget. 
 
5. Fastsættelse af godtgørelse til formand, kasserer, sekretær og havemand. 
 Bestyrelsen foreslog uændret beløb i godtgørelser.   
 Dette blev vedtaget. 
 
6. a)  Vedtagelse af budget for foreningen Friheden. 
  Kasseren, Henrik Kristoffersen, forelagde på bestyrelsens vegne forslag til budget 2015. 

 Dette blev vedtaget. 
 

 b) Vedtagelse af kontingent og budget for vejfonden. 
  Kasseren, Henrik Kristoffersen, forelagde på bestyrelsens vegne forslag til budget med uforandret 

kontingent. 
  Dette blev vedtaget. 
 
7.   Indkomne forslag.  
 a) Ny vejbom på Sundbyvestervej 
  Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen giver bestyrelsen opgave at ansøge hos kommunen om 

denne ændring af vejbomme og justere forslag hvis dette er nødvendigt fra kommune eller politi og 
efterfølgende får den nye vejbom løsning på plads til en omkostning på 14.000 kr fra drift-kontoen. 

  Bestyrelsens forslag blev vedtaget (Stemmer: 16 for) 
  Helge Groth (Tværagervej 37) gav et modforslag om plastik bump i stedet for vejbom (Der var ikke 

nogle stemmer for) 
 
8. Valg af bestyrelse: 
 a) Valg af formand  
  Sebastian Michanek (Sundbyvestervej 109) blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater. 
 b)  Valg af bestyrelsesmedlem  
  Thomas de Krak (Markskiftevej 8) blev foreslået af bestyrelsen og genvalgt uden modkandidater 
 c)  Valg af bestyrelsesmedlem  
  Asger Steffensen (Sundbyvestervej 121) stillede op og valgt uden modkandidater  
      d)  Valg af bestyrelsessuppleant  
  Jakob Sigsgaard Nielsen (Solskiftevej 7) blev foreslået af bestyrelsen og genvalgt uden modkandidater  
  



 

9.  a) Valg af revisor  
  Susanne Jaensch (Markskiftevej 4) blev foreslået af bestyrelsen og genvalgt uden modkandidater  
 b)  Valg af revisorsuppleant  
  Erik Martens (Tværagervej 33) blev foreslået af bestyrelsen og genvalgt uden modkandidater  
 
10. a) Valg af formand til festudvalg  

  Carsten Arndt-Larsens holder i år op som formand efter mange år. Generalforsamlingen takkede ham for hans 
arbejde.  

  Hanne Degnbol (Solskiftevej 10) stillede op som ny formand af festudvalget og valgt uden modkandidater 
 b)  Valg af festudvalg 
  Cecilie Caroc (Sundbyvestervej 113) og Sofie Degnbol (Solskiftevej 10) stillede op og valgt uden modkandidater 
 
11. Eventuelt 
   a) Information og opfølgning angående vejprojektet 
  Thomas de Krak fra bestyrelsen gav seneste status på vejprojektet. Information og opfølgning angående 

vejprojektet (findes også på www.gf-friheden.dk) 
Det er vigtigt er at vi alle passer på den nye vej især de første 3 måneder. Hver grundejer er  
ansvarlig for den del af vejen der går udenfor egen matrikel og skal sørge for at der ikke sker skader på  
vejen nu og fremover. Vi skal passe særligt på med hjulspind, hurtige sving, levering af containere eller 
andre tunge ting der kan skade den nye vej. Hvis en container skal bruges skal den placeres på plader 
for at beskytte vejen. Information deles ud i alle postkasser. 

 
  
Efter generalforsamlingens formelle afslutning, var foreningen vært ved et mindre traktement. 
 
Referent: Sebastian Michanek. 
 
 
 
 
 
Sundby, den 28. april 2015 
 
 
 
 
Thomas Birck   Kenneth Dahl Christensen 
Næstformand   Dirigent 


