
Grundejerforeningen Rødkildebanken 

Referat af generalforsamling den 15. marts 2012 

 
Tilstede: Søren og Ditte nr. 1, Bente og Niels nr. 12, Gunnar nr. 15, Frank nr. 16, Henning nr. 23, Heidi nr. 24, 

Anne nr. 27, 1, Dennis nr. 32, Mette nr. 33.  
 

1. Valg af dirigent: Dennis nr. 32 blev valgt som dirigent 

 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt. 
 

Det blev aftalt at der skal udsendes en mail, når der skal betales kontingent. 

  
3. Aflæggelse af regnskab 

Regnskabet blev vedtaget uden bemærkninger. 
 

4. Forslag fra medlemmerne 
Forslag fra husstand nr. 15 om drøftelse af holdning til opsætning af solceller. 

Gunnar indledte og forklarede, at han ønskede en debat på generelforsamlingen for at sikre det gode 

naboskab, hvis beboerne begynder at opsætte solceller, som kommunen går ind for.  
 

Der var positive tilkendegivelser overfor opsætning af solceller – man kan evt. lave fælles indkøb, hvis flere 
ønsker at opsætte solceller. Kommunen vil altid blive inddraget ved opsætning af solceller ligesom, der vil 

være nabohøringer. 

 
5. Vedtagelse af budget, og fastsættelse af bidrag og evt. indskud 

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. Kontingentet er fortsat 500 kr. årligt.  
 

Overvejelse til næstes års budget om at afsætte et beløb til bestyrelsens til fx middag i byen. 
 

Overvejelse om plantebælte mod syd skal beskæres i det kommende år. Evt. lade ekspert komme med en  

vurdering. 
 

6. Valg af formand: Mette Langager blev valgt som formand 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Søren Hemmingsen: ikke på valg 

 Bente Andreasen: ikke på valg 

 Valg af Anne nr. 27 og John nr. 17 

, samt suppleanter: 
 Linda Madsen genvalgt 

 Poul Rævdal: ikke på valg 

 

8. Valg af revisor og suppleant: 
 Torben Mortensen genvalgt som revisor 

 Karin Mogenstrup genvalgt som suppleant 

 

9. Eventuelt 
 Græsslåning af grønne fælles arealer blev diskuteret herunder ”briksystemet”, som kun fungerer nogle 

steder, men alternativet med græsslåningsplan fungerer heller ikke optimalt.  

 Heidi vil fortsat gerne arrangere sommerfest og andre må meget gerne melde sig.  

 Husk: Oprydning på legepladsen er vigtigt i forhold til græsslåning.  

 HUSK AT BETALE KONTIGENT på 500 kr. på kontonummer 8117 - 3383150 


