
 
 

 

Referat af generalforsamling i parcelforeningen Kirsebærhaven 1-20 

den 19/05/10 
 

Referent Anna (Kirsebærhaven 20) 

 

3) Bestyrelsens beretning: 

Vi har inden for det seneste år fået lappet asfaltrevner, klippet buske og revet legepladsen ned. Efter 

den hårde vinter er flere af de nylappede revner kommet frem igen, og NCC har lovet at reparere 

dem uden beregning. I samme omgang bliver der med Niels Jørgen kigget på, hvor mange nye 

meter revner, der er opstået. Formanden for grundejerforeningen har anmodet kommunen om at få 

lappet de store huller på Indelukket – vi venter med spænding. 

 

4) Aflæggelse af regnskab: 

Snerydning og pleje af de grønne områder har været hårde for budgettet i år. Budgettet blev 

vedtaget. 

 

5) Rettidig indkomne forslag: 

Anna (nr. 20) kom med forslag om bænke og sandkasse til de lige numres legeplads. Anna og Helle 

(nr. 8) kom ligeledes med forslag om små fodboldmål. Niels Jørgen har i Stark set både bænk og 

sandkasse i enten sibirisk lærk eller trykimprægneret træ til overkommelige priser. Det blev på 

mødet vedtaget, at der i budgettet afsættes 3000 kr. til køb af bænk, sandkasse, maling og sand. 

Fodboldmål er på forslag igen til næste år, og Anna indhenter priser. Anna og Helle sørger for at 

indkalde til en legepladsdag, hvor bænk og sandkasse sættes op samt males. 

 

6) Vedtagelse af budget, bidrag og eventuelt indskud: 

Der blev på mødet vedtaget en kontingentstigning fra 1300 – 1500 kr. Stigningen skyldes primært 

snerydning. 

 

7) Valg til bestyrelsen: 

Niels Jørgen (nr. 11) blev genvalgt som formand og Anna blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Niels (nr. 14) blev genvalgt som suppleant. 

 

8) Valg af revisor og suppleant: 

Maria (nr. 11) fortsætter som revisor, og Mark (nr. 7) blev valgt som suppleant. 

 

9) Eventuelt: 

Der var på mødet ønske og forslag om en vejfest, der holdes den 21/08/10. En del nye er flyttet til 

området, så det kunne være rart at hilse på hinanden i festligt lag. Kaj, Bettina og Mark vil 

undersøge interessen blandt beboerne. Der blev diskuteret, om hvor vidt der skulle laves 

arrangementer for børnene, eller om de er blevet for store til forskellige aktiviteter? Bliver festen en 

realitet, skal der skaffes telt, borde og stole. Grill, mad og drikkevarer medbringes til eget forbrug. 

Det blev vedtaget, at Niels Jørgen fælder et træ på de lige numres legeplads, da det er til gene for 

beboerne i nr. 14. 


