
 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 26. april 2011 

 
 

Der var mødt 35 grundejere frem inkl. medlemmerne i bestyrelsen. 
 

 

Ad 1  Valg af dirigent 
  

Esben Hansen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt og indvarslet. Dirigenten konstaterede endvidere, at hver parcel har én 

stemme. Afstemning sker ved håndsoprækning. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 
 

 

Ad 2 Bestyrelsens beretning 
 

Formanden berettede om året der gik. Faste indslag er generalforsamling, fastelavn, miljødag 
og containeropstilling.  

 

Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder i det forløbne år, inkl. det konstituerende ved 
generalforsamling i 2010 og den ordinære generalforsamling d.d. 

 
Der er glæde over lyskrydset Hyrdedamsvej/Hejredalsvej. 

 
Hvis der ikke kommer en ny materialeforvalter, doneres materiellet til velgørenhed. 

 

Bestyrelsen ønsker, at grundejere i Beringsminde i højere grad gør brug af hjemmesiden 
www.beringsminde.dk, hvor Beringsminde Nyt med tiden vil udkomme elektronisk. 

 
Hans Jacob Nielsen, Pallisvej 11: 

Hvis man bruger google eller bing til at søge efter www.beringminde.dk virker det ikke. 

Adressen skal skrives direkte i adressefeltet. 
 

Svend Locht, Pallisvej 37: 
Det er tosset at afhænde materiellet – i hvert fald vil han gerne opbevare rensebåndet. 

Beringsminde Nyt skal bibeholdes i papirform. 

 
Ove Melum, Pallisvej 40: 

Materiel hos formanden? 
 

Knud Nielsen, Pallisvej 44 (nuværende materialeforvalter): 
Knud oplyste, at jobbet som materialeforvalter ikke er ret belastende, ligesom materiellet 

heller ikke fylder ret meget. 

 
Gerda Schartau, Pallisvej 55: 

Beringsminde Nyt skal bibeholdes i papirform. 
 

 

Ad 3 Forelæggelse af regnskab 
 

Kassereren gennemgik regnskabet. 
 

Svend Locht, Pallisvej 37: 
Spurgte hvad lokalerne til generalforsamling kostede at leje (500 kr.) 

 

Ove Melum, Pallisvej 40: 
Spurgte hvad udbringning af Beringsminde Nyt koster (450 kr.) 

 

http://www.beringsminde.dk/
http://www.beringminde.dk/


 

 

 

Knud Nielsen, Pallisvej 44: 
Forespurgte til de ikke-betalende grundejere. Ville gerne have oplyst, hvilke syv der ikke har 

betalt. 
 

Åse Melum, Pallisvej 40: 

Hvorfor kan man ikke tvinge alle grundejere til at være medlemmer? 
 

Formanden redegjorde herfor – alle skal være enige om at vedtage dette, ellers kan det ikke 
gennemtvinges som en pligt. 

 
Efter disse svinkeærinder godkendtes regnskabet enstemmigt. 

 

 
Ad 4 Fastsættelse af kontingent 

 
Kasserer Svend Erik Christiansen forklarede, at baggrunden for bestyrelsens forslag om 

kontingentstigning fra kr. 500 til kr. 700 årligt er de seneste to hårde vintre, hvor udgifterne 

til snerydning har været markant højere end i normalår. 
 

Ove Melum, Pallisvej 40: 
Forespurgte til afregning af snerydning. Svend Erik forklarede, at Brdr. Møller rydder sne hos 

os, og at aftalen er den samme, som Brdr. Møller har med kommunen. 
 

Kontingentstigningen blev herefter vedtaget. 

 
 

Ad 5 Valg af formand 
 

Formand Henrik Kjeldgaard genopstillede og blev genvalgt.  

 
 

Ad 6 Valg af bestyrelse og to suppleanter 
 

Steen Schou genopstillede og blev genvalgt. 

 
Hanne Fisker genopstillede ikke. 

  
Axel Kjær Sørensen genopstillede ikke. 

 
Som nye medlemmer af bestyrelsen blev valgt: 

 

Vivian Steensgaard, Hyrdedamsvej 5 og Lise Barsøe, Pallisvej 28. 
 

Suppleanterne, Bjarne Høy, Hvedebjergvej 35 og Torben Hartmann, Pallisvej 41, blev 
genvalgt. 

 

 
Ad 7 Valg af revisor 

 
Kirsten Locht og Hans Jacob Nielsen blev genvalgt. 

 
 

Ad 8 Indkomne forslag 

 
Lise Barsøe læste de to forslag, som hun var kommet med, op. Der var ikke stemning for 

forslag 1, og forslag 2 blev trukket tilbage.  



 

 

 

Kommentarer til de to fremsatte forslag var følgende: 
 

Kirsten Locht, Pallisvej 37: 
Med Gellerup-planen så tæt på, vil en skabsopslagstavle blive smadret/overmalet, og hvad 

med vedligeholdelse. 

 
Hvis der opstilles et skilt/skab på kommunens grund, skal der søges kommunen om tilladelse. 

 
Hans Jacob Nielsen, Pallisvej 11: 

Foreslog at man sammen med referatet fra generalforsamlingen spørger grundejerne, om alle 
har adgang til internettet. 

 

 
Ad 9  Eventuelt 

 
Hans Jacob Nielsen, Pallisvej 11: 

Der er for få kommunale affaldsbeholdere på Edwin Rahrs Vej. 

 
Forslag 1: Bestyrelsen skriver til kommunen for at få flere skraldespande. 

Forslag 2: Flere miljødage, f.eks. samtidig med opstilling af containere. 
 

Åse Melum, Pallisvej 40: 
En uhensigtsmæssig parkering på Pallisvej bevirker, at sneploven ikke kan rydde ordentligt. 

Forholdet er påtalt flere gange, men uden effekt. Nu føres det til referat i forhåbningen om, 

at det er tilstrækkeligt. 
 

Svend Locht, Pallisvej 37: 
Forholdet vedrørende en meget rodet grund på Pallisvej blev bragt op. Svend bemærkede, at 

udlændinge ikke skal inddrages i diskussionen om rodede grunde/haver. Flere af dem har 

meget pæne haver. 
 

I øvrigt ville Svend gerne opbevare rensebånd, men ikke stige og højtryksrenser. 
 

Torben Hartmann, Pallisvej 41: 

Torben slår græs langs lydmuren. Han kører tit på hundeposer og opfordrer derfor 
hundeejere til enten at samle op og tage det med sig eller slet ikke samle op. 

 
Elsebet Nielsen, Pallisvej 44: 

Højtryksrenseren er ikke kraftig nok. 
 

Ove Melum, Pallisvej 40: 

Drop en af containerne for at få flere penge til foreningen. 
 

Jytte Andersen, Hyrdedamsvej 25: 
Flere miljødage er en dårlig idé, hvis folk så tror, at der oftere bliver samlet skrald. 

 

 
***** 

 
 

Bestyrelsen takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21.  

 

 


