
Referat af ordinær generalforsamling den 27. april 2017

Der var ca. 50 fremmødte til generalforsamlingen.

Ad 1 Valg af dirigent

Richard Nebel fra bestyrelsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og indvarslet og gennemgik kort vedtægternes bestemmelser om afstemning. 

Dirigenten introducerede kort de ændringer af grundejerforeningens eksisterende vedtægter,  som bestyrelsen
havde foreslået gennemført.

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

Ad 2 Bestyrelsens beretning

Formanden berettede om året der gik. Året har været præget af få bestyrelsesmøder.

Faste indslag er generalforsamling, fastelavn, miljødag og containeropstilling. Til fastelavn i år var der ca. 100
deltagere og miljødagen var en stor succes. 

Beringsmindes Facebook-gruppe er en stor succes og bruges af mange.

Der  er  145  af  167  mulige,  som  i  det  forgangne  år  har  ønsket  at  bidrage  til  fællesskabet  som  betalende
medlemmer af grundejerforeningen. Bestyrelsen håber, at det bliver mange flere næste år. Vi skulle gerne have
vendt den nedadgående udvikling.

I år stopper bestyrelsesformanden, Henrik, og foreningens materielforvaltere flytter, så der skal findes nye.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad 3 Forelæggelse af regnskab

Kassereren, Birgitte Andersen, gennemgik regnskabet. Grundejerforeningen har et overskud på knap kr. 200.000.

Kommentarer:

Lene Lerbæk, Pallisvej  36, spurgte til  udgiften til  bestyrelsesmiddagen, som var kr. 7.000 højere end bogført
sidste år. 
Bestyrelsen forklarede den højere udgift med, at mange i år deltog med ægtefæller, og at der ikke blev holdt
bestyrelsesmiddag sidste år.

Rasmus Hansen, Hyrdedamsvej 31, spurgte om julerunderingen udført at G4S var fast hvert år. 
Bestyrelsen svarede, at ordningen med G4S er vedtaget, indtil andet bestemmes.



Sluttelig bemærkede kassereren, at revisorerne havde godkendt regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet forbliver på kr. 700 årligt for at kunne modstå en evt. hård vinter igen.

Forslaget blev godkendt.

Ad 5 Valg af formand

Formand  Henrik  Kjeldgaard  genopstillede  ikke,  og  på  valg  som  formand  stillede  bestyrelsen  i  stedet  Lars
Kirkegaard, som har været medlem af bestyrelsen siden 2016. Lars blev valgt som ny formand. 

Ad 6 Valg af bestyrelse og to suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer havde besluttet at stoppe i bestyrelsen: 

Karoline Nygaard Engsig-Karup 

Tidligere suppleant, Birgitte Andersen, blev valgt til bestyrelsen (for en toårig periode) tillige med Bjarke Larsen
(for en toårig periode).

Som suppleanter blev følgende valgt:
Karoline Nygaard Engsig-Karup (indtrådt som suppleant i stedet for bestyrelsesmedlem) og Thomas E. Jensen
(genvalg).

Herefter manglede bestyrelsen ét medlem og opfordrede salen til at overveje, hvem der kunne tænke sig at være
med.

Rune Herholdt, Pallisvej, spurgte til arbejdsmængden i bestyrelsesarbejdet.

Ulrik Petersen, Pallisvej, spurgte, hvad den nye formands holdning til Beringsminde er? 
Lars Kirkegaard svarede uddybende, at hans og bestyrelsens vision for området er at øge sammenhængskraften;
at vi kommer hinanden ved og gør brug af det store givtige netværk, vi har i Beringsminde.

Ulrik  Petersen  spurgte videre  til  ukrudtet  på Beringsminde/ukrudtsdage-  Diskussionen blev  udskudt  til  under
eventuelt.

PAUSE 10 MIN.

Efter pausen blev Jane Riis, Pallisvej 59, valgt som nyt bestyrelsesmedlem.



Ad 7 Valg af to revisorer

De ”nye revisorer” (valgt i 2016), Gerda Schartau, Pallisvej 55 og Ulrik Petersen, Pallisvej 49, var indforståede med
at fortsætte og blev genvalgt.

Ad 8 Indkomne forslag

Forslag til ændringer af vedtægternes § 8 og § 13

Lars Kirkegaard motiverede forslaget om ændring af vedtægternes § 8: indkaldelse til ordinær generalforsamling
sker én gang i BM-Nyt (i modsætning til nuværende to), på hjemmesiden samt på de sociale medier.

Esben Hansen, Pallisvej 1, mente, at mindst 50 % af grundejerforeningens medlemmer skulle været til stede, før
en sådan beslutning evt. kunne tages.
Bestyrelsen oplyste, at dette ikke var korrekt. Ifølge gældende vedtægter kunne forslaget vedtages, forudsat at
mindst 50 % af de på generalforsamlingen tilstedeværende husstande stemte for,  og at der efterfølgende er
stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling.

Ulrik Petersen, Pallisvej 49, spurgte til antal husstande til stede på generalforsamlingen.

Der blev foretaget optælling: 34 husstande (hver husstand har én stemme). Der blev foretaget afstemning ved
håndsoprækning  vedrørende forslag  til  ændring af  vedtægternes  §  8:  28  for,  0  imod.  Forslaget  vedrørende
ændringen  af  vedtægternes  §  8  blev  vedtaget  første  gang  (forslaget  skal  ligeledes  til  afstemning  på  en
ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen forventer at indkalde til i sensommeren, og vedtages på denne
ekstraordinære generalforsamling, før det er endeligt vedtaget).

Rasmus Hansen, Hyrdedamsvej 31,  spurgte,  hvad bestyrelsen gør i  tilfælde af uenighed, fx hvis to vil  være
formand. 
Bestyrelsen svarede, at den også internt afgør eventuelle uenigheder ved flertalsafstemning.

Mogens Gyde, Hvedebjergvej, og Lene, Pallisvej 52, spurgte, om suppleanter har stemmeret. 
Bestyrelsen svarede, at det har suppleanterne ikke.

Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning vedrørende forslag til ændring af vedtægternes § 13: 28 for,
0 imod. Forslaget vedrørende ændringen af vedtægternes § 13 blev vedtaget første gang (forslaget skal ligeledes
til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen forventer at indkalde til i sensommeren, og
vedtages på denne ekstraordinære generalforsamling, før det er endeligt vedtaget).

Sommerfest 

Inger-Marie Christensen, Pallisvej 42, motiverede forslaget.

Rune Herholdt, Pallisvej 62, syntes, det var en super idé med en sommerfest. Datoen skal bare sættes, og et telt
skal lejes.



Lars Kirkegaard fra bestyrelsen svarede, at et stort telt og en stort opsat fest er dyr og forbundet med meget
administration.

Henrik Kjeldgaard, Pallisvej 52: god idé med en fast dato.

Helge Christensen, Pallisvej 28: dato skal fastlægges.

Torben Hartmann, Pallisvej 41: 26.-30- juli er der kulturfest i Gellerup. Der må altid tisses i Hartmanns have!

Der blev nedsat et sommerfestudvalg bestående af:

Inger-Marie Christensen (forslagsstiller)
Rune Herholdt
Birgit Dreisler
Lene Lerbæk

Se også Beringsmindes Facebook for et fint billede af udvalget.

Ulrik  Petersen,  Pallisvej  49,  spurgte,  hvem der  melder  datoen  ud  og  hvordan.  Bestyrelsen  svarede,  at  der
runddeles  en  pamflet  magen  til  den  anden  indkaldelse  til  ordinær  generalforsamling  i  år  samt  at  datoen
annonceres på Facebook.

Forslaget blev vedtaget og udvalget nedsat.

Ad 10 Eventuelt

Der var mange punkter til eventuelt:

A: Rune Herholdt foreslog en sms-service.
B: Henrik Kjeldgaard mindede om, at foreningen mangler en materielforvalter.
C: Majken, Hyrdedamsvej 33, ønskede at drøfte vejbump/trafikregulering på stamvejen på Hyrdedamsvej. 
D: Ulrik  Petersen,  Pallisvej  49,  foreslog  drøftelse  af  vedligehold  af  stamveje.  Og  Torben Hartmann foreslog
drøftelse af vedligehold af stien og grønne områder ved lydmuren.
E: Søren Madsen, Pallisvej 59, foreslog drøftelse af vedligehold af stikveje.

Ad A: 
Jens Løber spurgte tik, hvordan en sms-service skulle administreres. Rune Herholdt forklarede, at han (i sit kor)
brugte ”Sure sms”, som man selv kan til-/framelde sig.
Mogens Gyde, [vejnavn mangler] spurgte, om Facebook-gruppen ikke kunne stå i stedet.

Ad B: 
Ulrik Petersen, Pallisvej 49, har plads til at have en stige stående. Jens Løber kan have fræseren stående.

Ad C: 
Henrik Kjeldgaard svarede, at  bestyrelsen har fået kommunen til  at  foretage en fartmåling på stamvejen på
Hyrdedamsvej, og kommunen har med målingen fundet, at der ikke køres for stærkt. 



Der blev klart givet udtryk for uforståenhed overfor dette, idet mange beboere i Beringsminde oplever, at der
jævnligt køres meget stærkt, endog hasarderet på vejen.
Henrik Kjeldgaard foreslog, at man som beboer selv henvender sig til kommunen vedrørende fartproblematikken,
evt. ved at skrive læserbreve el.lign.
Helge Christensen, Pallisvej 28: det er et presserende problem!
Jytte Petersen, Pallisvej 49: Tranebærvej har fartbump.
Ulrik Petersen, Pallisvej 49: synes ikke der skal skrives læserbreve om farten i Beringsminde.
Fusager, Hvedebjergvej 60, foreslog, at bestyrelsen rettede fornyet henvendelse til kommunen.
Søren Madsen, Pallisvej 59: hvis vejene i Beringsminde blev private i stedet for kommunale, må vi selv sætte
vejbump op.

Ad D: 
Torben Hartmann spurgte, hvem der vedligeholder stien fra Pallisvej ud til busstoppestedet.
Henrik  Kjeldgaard svarede,  at  det  efter  bedste  overbevisning  må være  kommunen,  som også (uden varsel)
fældede træer og buske, som grænsede op til lydmuren.
Ulrik Petersen foreslog, at vi hyrer et firma til at vedligeholde området.
Fusager,  Hvedebjergvej  60,  foreslog,  at  man  samarbejdede  med  andre  grundejerforeninger  om,  hvordan  vi
håndterer kommunen.

Ad E: 
Søren Madsen, Pallisvej 59: stikvejene bliver mere og mere forskellige og forfalder mere og mere.
Fusager, Hvedebjergvej 60: lydmuren er i forfald. Kan man plante noget inde i lydmuren, der kunne forskønne
denne?
Flere grundejere nævnte, at Hejrebakken var flot vedligeholdt, måske man skulle hente inspiration derfra/forhøre
sig om, hvordan grundejerforeningen der håndterer vedligehold.
Marianne Brus Hesselvang, Hvedebjergvej  80, spurgte, om de, der havde ytret sig vedrørende vedligehold af
stam- og stikvejene, var interesserede i at udgøre et vejudvalg.
Søren Madsen, Pallisvej  59,  ville gerne være en del af et vejudvalg, forudsat at  der også var et  medlem af
bestyrelsen med godt kendskab til reglerne, som kom med i udvalget.

Diskussionen gik lystigt og kunne have været fortsat, men dirigenten skar igennem og afrundede diskussionen.
Inden generalforsamlingen blev hævet, blev der givet en god flaske whisky til Henrik Kjeldgaard med stor tak for
mange års tjeneste som bestyrelsesformand.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00.


