
GRUNDEJERFORENINGEN FRØKÆRPARKEN 

 
 

Referat møde Ordinær Generalforsamling 28-02-2019 kl. 20.00 

Sted: Borgerhuset, Mårslet 

Deltager: 25 husstande (32 deltagere) 

 

Dagsorden: 1. Valg dirigent 

 2. Bestyrelsens beretning 

  3. Aflæggelse af regnskab 

 4. Indkomne forslag 

 5. Fastlæggelse af kontingent 

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 7. Valg af to revisorer og revisorsuppleanter 

 8. Eventuelt 

 

 

Ad pkt. 1 

Kristjan Friis Overgaard (KFO) bød velkommen til forsamlingen. KFO foreslog at Kasper 
nr. 50 blev valgt til dirigent på aftens generalforsamling. Kasper takkede for valget.  
Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og gennemgik derefter 
dagsordenen. 

Dirigenten gav derefter ordet til formanden KFO. 

Ad pkt. 2 

Beboerne opgav husnummer til optælling af mødedeltagere og mødet var i gang. 

Formanden takkede for det gode samarbejde i bestyrelsen. Idet bestyrelsen er blevet godt 
og grundigt sammentømret, hvilket letter bestyrelses arbejdet rigtig meget. 

Formanden gennemgik de begivenheder, der var sket i Frøkærparken i 2018. Lige fra 
generalforsamlingen og den grønne markvandring i april, hvor Frøkærparkens tilstand 
bliver gennemgået. 
Der var stor legedag, arbejdsdag, Halloween og andre gode aktiviteter. 
Der henvises i øvrigt til formandens skrevne beretning. 

Der var spørgsmål til asfaltbelægningen ved nr. 120, samt generelt spørgsmål til asfalt 
belægningen. 



Belægning ved nr. 120 bliver rettet og lavet i forbindelse med den øvrige asfalt belægning 
på stikvejene. Der undersøges lige nu via rådgiver omfanget af ny belægning (det hele 
eller enkelte veje). 

Belægningen på petanguebanen er ikke god nok – er ikke korrekt stenmel. KFO 
undersøger sagen og er det forkert sand. Må det være en ”ommer”. 

Spørgsmål til belægningen ved banen op til stoppestedet, som tilhører Baneleddet. Vi vil 
tage en snak med Baneleddet om en eventuel opretning af fliserne. 

Der var ønske om en babygynge ved boldbanen. 

Der var ønske om forklaring til det brudte hegn, ved banen. Det var grundet el-master ved 
Letbanen, såfremt de vælter, skal der ikke kunne være strøm forbindelse i hele hegnet. 

Ønske om flere frugtbuske og bær. 

Efter en fin debat med mange gode ideer og tiltag blev beretningen vedtaget. 

 
Ad pkt. 3 

Jonas Rask gennemgik årets regnskab for 2018. Regnskabet viste et overskud på kr. 
2.024,- 
Vejfonden havde snerydning mm og reparation af veje og asfalt på kr. 77.500,- og kan 
således overføre kr. 51.600,- til opsparingen. Den nye saldo på vejfonden udgør pr. 31. 
december 2018 ca. kr. 632.586,-. 

Projekt kontoen, der er etableret i Frøkærparken, således at vi kan få opdateret Parken og 
de grønne områder, kontoen står pr. 2018 på kr. 67.175,- 

Regnskabet blev vedtaget. 

Budgettet for 2019 blev gennemgået og enkelte poster blev fremhævet. Budgettet blev 
efterfølgende vedtaget. 

 
 

Ad pkt. 4 

Der var ingen forslag. 

 

Ad pkt. 5 

Bestyrelsen indstillede til at kontingent blev fastholdt. Vedtaget 

 

Ad pkt. 6 

På valg var Finn Haugaard Jacobsen (2) og Kasper Præstegård (50). 

Alle blev genvalgt med applaus. 

Cecillie nr. 16 er 1. suppleant, og 2. suppleant her blev Johanne nr. 19 valgt. 
 



Ad pkt. 7. 

På valg var revisorerne Preben Ulvskov nr. 20 og Jørgen Kølbæk nr. 86. 
Begge blev genvalgt, også med applaus. 

De to revisorsuppleanter Teddy Hansen nr. 12 og Kristian Bonefeldt nr. 42 blev også 
begge genvalgt med applaus. 
 

Ad pkt. 8. 

Under eventuelt var der forslag fra nr. 86 om og lave et arrangement med børnene og 
kørsel med rulleskøjter på den kommunale asfaltvej. 

Der var igen en kort gennemgang af asfaltbelægningen og debat om ny belægning og den 
dårlige nye asfalt på ”hovedvejene”. 

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden. 

Der blev så serveret smørrebrød og øl / vand, og kaffe. Mødet sluttede med hyggelig snak 
på tværs af bordene og stikvejene. 

Der blev henstillet til at folk med brændeovne fyrer korrekt med rigtig træk og ikke med 
forurenende brænde. Der opleves mange som fyrer med os og sod op af skorstenen. 

 

Ref. 
Finn Jacobsen nr. 2, sign 


