
Referat af Gl. Hinnerup Grundejerforenings 

Generalforsamling d. 23. april 2015 

Referent: Grethe Gjølme  

Dagsorden for generalforsamling: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse af revideret regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Flg. er på valg i h. t. vedtægterne: 

a. Michael Mogensen (modtager genvalg) 

b. Brian Henriksen (modtager genvalg) 

c. Grethe Gjølme (modtager ikke genvalg) 

d. 2 suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Valg af revisorsuppleant 

8. Evt. rettidige indkomne forslag fra medlemmer 

9. Eventuelt 

 

1. Bo Jensen blev valgt som dirigent. 

2. Formanden, Gert Fuursted, aflagde en fyldig beretning om det foregående års aktiviteter 

og planer for det kommende år. Hans beretning vil blive lagt ud på GHG’s hjemmeside til 

orientering for ikke fremmødte medlemmer. 

3. Kasserer, Lars Børresen, fremlagde revideret regnskab for det forgangne år  

4. - og budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent. Både regnskab og 

budget kan ses på GHG’s hjemmeside. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a. Michael Mogensen er genvalgt til bestyrelsen  

b. Brian Henriksen genvalgt til bestyrelsen  

c. Henrik Husum, Bøgevej 29, valgt som nyt medlem i bestyrelsen 

d. 2 Suppleanter blev valgt:, Helle Boysen, Valmuevej 5, og Grethe Gjølme, Bøgevej 56  

6. Michael Krogh Dinesen blev genvalgt som revisor 

7. Bo Jensen valgt som revisorsuppleant 

8. Der var indkommet et forslag fra en beboer, der ønskede at vide status på henvendelse til 

kommunen vedr. støj fra Århusvej, samt oplysninger om hvad der videre vil ske. 

Det meste af svaret kan læses i formandens beretning: GHG har haft kontakt med 

kommunen, men der kan højst blive tale om et partnerskab mellem beboerne og 

kommunen. Og ihukommende de problemer vi havde med at få lavet en fælles beslutning 

om nyt slidlag på vores veje, så mener bestyrelsen ikke, at det vil være muligt at få sådan et 



bindende økonomisk partnerskab op at stå. 

Andre beboere kunne oplyse, at der er givet afslag på fartnedsættelse til 50 km/t. 

Det blev dog aftalt, at GHG’s bestyrelse tager kontakt til det private initiativ fra 

Århusvejens beboere for at koordinere indsatsen.  (Kurt fra Århusvej og Mette Stenz har på 

privatinitiativ også rettet en klage til kommunen). 

I den forbindelse blev der spurgt om hvorfor Kurt og andre beboere med udkørsel til 

Århusvej ikke er medlemmer af GHG? Og om de evt. kunne blive medlemmer, hvis de 

ønsker det? Svaret er ja, men det vil kræve en ændring i vedtægterne først. 

9. Bo Jensen foreslog, at GHG skulle kontakte alle medlemmer (stemme dørklokker for 

personlig kontakt) for at spørge, hvor mange der ville være interesserede i at modtage al 

information fra GHG elektronisk, da det vil kunne spare foreningen penge til tryk og 

omdeling. Forslaget vil blive taget op ved næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Hinnerup 10. maj 2015 

Gert Fuursted 

Formand for GHG 


