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GRUNDEJERFORENINGEN     21.maj 2013 

”FUGLEVANGEN” 

www.fuglevangen.dk 

 

REFERAT 

Ordinær generalforsamling lørdag, den 4. maj 2013 kl. 10.00 

på Villingebæk Gl. Skole  

 

Formanden, Kjell Nilsson, bød velkommen til de fremmødte. 

 

1. Valg af dirigent 

Kjell Nilsson foreslog Ervin Cortzen. Der var ingen andre forslag og Ervin Cortzen blev valgt 

Ervin Cortzen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 38 fremmødte og 
ingen fuldmagter – i alt 38 stemmeberettigede. 

Ervin Cortzen slog fast at følge dagsordenens punkter. 

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år er udsendt sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingen 

 

Der var følgende bemærkninger til beretningen: 

Fællesarealer: 

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der på et stykke fællesareal er træer, der efterhånden har 
nået en betydelig højde. Såfremt en grundejer mener at der er behov for beskæring eller fældning, 
skal grundejeren kontakte bestyrelsen.   

 

Nye vandmålere: 

I forbindelse med etablering af nye vandmålere opfordres grundejerne til at orienterer sig på 
Villingerød Vandværks hjemmeside. 

 

Fællesarealer, dræn og veje: 

Omkring den tætte trafik på Fuglevangen gjorde en grundejer opmærksom på, at der kører langt 
flere biler end bestyrelsesformanden har optalt.  

 

Formanden oplyste, at de lokale ejendomsmæglere er tilskrevet omkring ”Til salg” skilte. Det er 
ikke tilladt at sætte disse på fællesarealerne og ejendomsmæglerne er der for blevet bedt om at 
fjerne deres skilte. Skiltene er ikke særlig dekorative, men endnu vigtigere, så besværliggøre det 
græsslåningen på fællesarealerne. 

 

Beretningen blev enstemmigt godkendt 

 

http://www.fuglevangen.dk/
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse 

Kassereren, Inger Bach Axholm, gennemgik regnskab. 

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til regnskabet: 

 

En grundejer  ønsker at kontingentet blev opdelt, således at det blev tydeligere hvor meget der 
bliver betalt til vejlånet og hvor meget der var til øvrigt udgifter.  Det vil ikke være i 
overensstemmelse med vedtægterne og bliver derfor ikke ændret. 

 

Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev enstemmigt vedtaget og at kapitalforbruget blev 
godkendt. 

 

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmer 

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 7 om kontingentets forfald blev vedtaget med 
37 stemmer for og 1 stemme imod. 

Det betyder, at kontingentet fremover forfalder 1. januar og skal være betalt senest den 15.marts. 

 

5. Forelæggelse af budget for 2013 til godkendelsen, herunder fastlæggelse af uændret kontingent 
til 1.800,- kr.  

Budgettet blev godkendt og der blev informeret om, at betaling til vejbidrag udløber i 2016. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

En grundejer gjorde opmærksom på, at der på et tidligere tidspunkt var sket en fejl, således, at der i 
år skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og ikke kun 2. Problemet blev løst ved, at Lisbeth Vilborg 
foreslog sig selv på valg i år 

Inger Axholm er på valg og ønsker ikke genvalg 

Birgit Kuningas er på valg og modtager genvalg 

Lisbeth Vilborg er på valg og modtager genvalg 

Bestyrelsen foreslår Bent Guldborg til bestyrelsesmedlem/kasserer. 

 

Bent Guldborg, Birgit Kuningas og Lisbeth Vilborg blev valgt for 2 år. 

 

7. Valg af suppleanter for 1 år 

Tove Frederiksen og Jytte Jessen blev valgt som suppleanter 

 

8. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleanter for 1 år 

Flemming Precht og Grethe Møller blev genvalgt. 

Anders Gershøj og Ervin Cortzen blev valgt som revisorsuppleanter. 
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9. Eventuelt 

Der var ikke ingen punkter under eventuelt. Dirigenten, Ervin Cortzen hævede mødet kl. 11.10, 
takkede for en god generalforsamling og ønskede en god sommer. 

 

 

Dronningmølle, den 21. maj 2013 

 

 

 


