
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Bakketoppen 3-31 d. 26. september 2016 

 

1. Valg af dirigent. Per nr. 21 blev enstemmigt valgt. Per konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. 

2. Formandens beretning: Vi har haft den årlige fælles arbejdsdag. Rigtig godt fremmøde, og dejligt at 

se så mange fremmødte. Vi har fået lavet nyt skur, som nu er blevet vedligeholdelsesfrit. Der 

mangler kun lidt småting. Der blev ordnet hegn, og fællesarealet blev pudset af. Plæneklipperen 

har været til det årlige serviceeftersyn. Vi har haft den årlige weekend med container til haveaffald. 

Vi har fået ny havemand, som kommer en gang hver anden uge. Han gør et godt stykke arbejde, og 

sørger for at der er pænt og rent på fællesarealet. Så har vi haft vores årlige Sankt Hans fest, hvor 

festudvalget endnu gang sørgede for dejlig mad og god stemning trods regnvejr. Beretningen blev 

godkendt. 

Der var herefter snak omkring fibernet. Munck forsyning forventes at gå i gang medio uge 38. 

3. Mette gennemgik regnskabet som viste et lille plus på ca. kr. 1.600. Bestyrelsen har grundet 

arbejdet i at lave en lille ekstraopkrævningen pr. husstand, foreslået at grundejerforeningen betaler 

den fulde pris for snerydning. Regnskabet blev godkendt. 

4. Budgettet blev gennemgået og godkendt. 

5. Bestyrelsen foreslår at snerydningstilskuddet fra grundejerforeningen hæves til kr. 5.000 fra de 

nuværende kr. 3.000. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var Morten og Mette fra nr. 9 samt Martin fra nr. 11. 

Alle blev genvalgt. Bestyrelsen ser derfor således ud: 

Morten nr. 9 bestyrelsesmedlem 

Poul nr. 13 bestyrelsesmedlem 

Mette nr. 9 kasserer 

Martin nr. 11 formand 

7. Valg af festudvalg. Poul har ønsket at udtræde. Charlotte og Arne er genvalgt. Vi mangler en, vi 

hører gerne fra interesserede. 

8. Evt. snak omkring nabohjælp. Hvordan virker det eksempelvis ved ferie? Ingen har umiddelbart 

erfaring hermed. 

Parkering. Der er stadigvæk lidt udfordringer en gang i mellem med at gæster på den anden side af 

vejen parkerer på vores pladser.  

 

 

 

 

 

 


