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22.juni 2020 
 
Referat fra grundejerforeningens generalforsamling,  
lørdag den 20 juni 2020 i Vig forsamlingshus. 

 
Dagsorden: 
 
 1. Valg af dirigent  
 2. Beretning om foreningens virksomhed 
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2019 til godkendelse 
 4. Fremlæggelse af budget for 2021 og fastsættelse af kontingent 
 5. Indkomne forslag 
 6. Valg af et bestyrelsesmedlem iht. Vedtægter §6: 
     På valg:  
                        Kurt Nielsen, modtager genvalg 
 7. Valg af suppleant, på valg: 
     Janni Andersen, Grævlingehaven 11 
                   8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. Vedtægter §8, på valg: 
     Revisor Aase Anderberg, Kohavevej 11     
                        Revisorsuppleant Ulf Danielsen, Grævlingehaven 1  

 
Ad.1 
Johnny Jensen, Rævehaven 12 blev valgt 
Der var mødt 16 stemmeberettidige medlemmer 
 
Ad.2 
Der var flere kommentarer til beretningen: 

- Grævlingehaven 29 spurgte om der er samarbejde omkring oprensning af åen med dem 
længere nede af åen 
Bestyrelsen oplyste, at der ikke er samarbejde med andre. 

- Grævlingehaven 39 spurgte om drænet i Grævlingehaven virker 
Næstformanden svarede, at det gør det og er checket i år. 

- Kohavevej 2 omtalte, at der altid har været oversvømmelser i Fasanhaven 
- Flere omtalte den dyre reparation der måske kommer i Fasanhaven. En oplyste, at  

han endte en entreprenør, som måske kunne gøre det billigere. Næstformanden fik 

navnet. 
Dirigenten sagde, at vi har budgetbeholdning til et års drift. 

- Bestyrelsen oplyste, at der holdes et ekstra bestyrelsesmøde den 22. juni 2020 hvor 
denne sag drøftes – kan eventuelt munde ud i, at der skal opkræves ekstra kontingent i 
år. 

- Grævlingehaven 9 spurgte, om det er vores ansvar at holde beplantningen langs vejene 
nede? 
  Bestyrelsen oplyste, at det er den enkelte grundejers ansvar – efter henvisning fra  
  kommunen. 

- Grævlingehaven 39 spurgte ind til høj grundvandsspejl og hvem der har ansvar for 
 dræn under vejene og på grundene. 
 Kasseren oplyste, at vejene er foreningens ansvar og grundejeren har ansvar på  egen  
grund. 

- Grævlingehaven 9 
- Var meget utilfreds med Fibias udbedring af vejene efter deres gravearbejde 
- Mente at der er problemer med bredden af hække mange steder. 
- Klagede over en grund hvor der var ophobet meget affald og der stod en gammel   
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 campingvogn. Oplyste, at der er meget mangelfuld vedligeholdelse af grunden. 
Bestyrelsen svarede, at det er kommunen der skal udsende påbud om beskæring af  
beplantning og vi som forening ikke kan pålægge medlemmer omkring vedligehold. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad.3 
Kasseren gennemgik regnskabet. 
Grævlingehaven 9 havde et par spørgsmål som kasseren svarede på. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Ad.4 
Kasseren gennemgik budgettet der blev godkendt 
 
Ad.5 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Ad.6 
Kurt Nielsen blev genvalgt 
 
Ad.7 
Johnny Jensen, Rævehaven 12 blev valgt 
 
Ad.8 
Aase Anderberg, Kohavevej 11 blev genvalgt til revisor 
Johnny Jensen, Rævehaven 12 blev valgt som revisorsuppleant 
 
Formanden takkede de fremmødte og ønskede alle en god sommer. 
 
   
 
 

 


