
Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Husum Ny Haveby 

Mandag den 21. juni 2021 kl. 17-17:40 på Korsager Skole 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, der i år blev afholdt for sent ift. vedtægterne 

grundet corona. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

Lasse Ryberg blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Pkt. 2 Beretning 

Følgende blev nævnt i beretningen: 

• Det grønne areal areal ved Tunet skal fremover vedligeholdes af foreningen. Indtil videre 

har vi fundet en god ordning, men fremadrettet skal træerne strynes, og der skal også ske 

ukrudtsbekæmpelse, hvilket vil medføre udgifter til en ekstern leverandør. 

• Der er i år indhentet to tilbud på at udføre arbejde på gangarealerne af dele af Tersløsevej. 

Arbejdet forventes udført i perioden august-oktober, og de berørte grundejere vil blive 

informeret inden. 

• Der er for nylig udført en række reparationsarbejde med asfaltlapning, genopsætning af 

skilte mv. Disse arbejder vil dog først fremgå af næste årsregnskab. 

Forsamlingen tog beretningen til efterretning. 

Pkt. 3 Årsregnskab for 2020 

Kassereren fremlagde årsregnskabet, der tidligere er underskrevet af bestyrelsen og den interne 

revisor og lagt på hjemmesiden. 

Forsamlingen tog årsregnskabet til efterretning. 

Pkt. 4 Budgetforslag 2021 

Kassereren fremlagde budgetforslaget med bemærkning om, at de næste par år skulle stå i 

opsparingens tegn, så vi igen har råd til en vejbanerenovering, når en sådan måtte trænge sig på. 

Et medlem spurgte til, om de planlagte og bestilte projekter gjorde, at der så mangler penge til 

f.eks. renovering af vejbaner. 

Hertil svarede bestyrelsen, at det var et selvstændigt mål, at økonomien i foreningen altid kan 

bære et påbud om renovering, men at der er stor forskel på grundlæggende renovering og så evt. 

tilføjelse af nyt slidlag. 

Forslaget blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 5 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 



Pkt. 6 Valg til bestyrelse samt suppleanter herfor 

Valg til kasserer 

David Grolin Kristensen, Tersløsevej 22 genopstillede og blev valgt uden modkandidat. 

Valg til bestyrelsen 

Camilla Dannenberg, Stenmaglevej 106 genopstillede og blev valgt uden modkandidat. 

Suppleanter 

Der var ingen kandidater til suppleantposterne. 

Pkt. 7 Valg af intern revisor 

Bent Biinning, Stenløsevej 123 genopstillede og blev valgt uden modkandidat. 

Pkt. 8 Eventuelt 

Et medlem opfodrede foreningens medlemmer til at give den en ekstra skalle med 

ukrudtsbekæmpelsen samt hækkeklipningen. 

Formanden nævnte, at HOFOR har meddelt, at foreningen meget muligt kan blive tilbudt 

regnvandsafledningsprojekter i de kommende år. Sker det, vil medlemmerne selvfølgelig høre 

nærmere ved informationsmøder mv. 

Således opfattet 

Lasse Ry g, f d. og dirigent 
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