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Referat fra ordinær generalforsamling i G/F Rugbakken 
onsdag den 22. maj 2019 

 

Antal fremmødte til foredrag og efterfølgende generalforsamling: ca. 30 personer (ikke matrikler). 

 

1) Generalforsamlingen startede med et foredrag af Bent Nikolajsen fra Bo-Trygt om 

indbrudsforebyggelse og Nabohjælp. Læs mere her: https://botrygt.dk/ 

Den ordinære generalforsamling startede efter endt foredrag omkring kl 20:10.   

 

2) Valg af dirigent og referent: 

Til dirigent valgte Maria Biilmann, (ITA-55), til referent valgtes Peter Korsbjerg (MIL-43) 

 

3) Godkendelse af generalforsamling. 

Dan Jensen (STR-122) påpegede at indkaldelsen var udsendt for sent, men da der var foretaget 

varsling i god tid på hjemmesiden og Facebook havde han intet at indvende mod lovligheden af 

generalforsamlingen. 

 

4) Formandens beretning: 

Den fulde beretning findes på hjemmesiden, men det skal fremhæves at der er parkeringsproblemer 

på Milanovej, vejbredden gør at ved parkering i begge vejsider  er det vanskeligt/umuligt for 

renovationskøretøjer og redningskøretøjer at passere vejen. Formanden opfordrede derfor alle til at 

alle overholde færdselslovens bestemmelser vedrørende parkering og fremkommelighed. 

Grundejere med facade mod privat fællesvej bør undersøge deres rørskadeforsikring, da de er 

ansvarlige for deres stikledning helt ud til hovedledning i vejen og ikke kun til skel.   

For at bevare vore veje bedst muligt er det vigtigt at grundejerne sørger for at rense for ukrudt ved 

kantsten og i fortove henover vækstperioden.  

Ved levering af byggematerialer – pas på veje og fortove. 

 

5) Vejfest   

Det blev vedtaget at forsøge at gennemføre en vejfest. Nicholai Kjølberg (SOR-34) deltager i 

festudvalget og planlægning sammen med Peder Wiese (MIL-55) og Søren Steffensen (MIL-53). 

Det er vigtigt at der kommer en hurtig udmelding om tidspunkt. 

 

6) Revideret regnskab 

Regnskabet ligger på hjemmesiden: https://www.gf-rugbakken.dk/generalforsamling-2019/ 

Det udviser et overskud på ca. 18.000kr, der er dog en gartnerregning for vedligehold af vejbede – 

ca. 6000kr, som først fremkom i marts 19. afkast af værdipapirer (ca. 4.400kr) kommer i februar og 

bogføres derfor først på næste års regnskab. 

Vedtaget uden yderligere kommentarer 

 

7) Budget 

Budget findes på hjemmesiden. På grundlag af de senere års overskud foreslår bestyrelsen at 2019 

bliver et kontingentfrit år. Der forventes derfor et underskud på regnskabet for 2019. 

Budget vedtaget. 

 

8) Indkomne forslag 

Biler der er 6 meter eller længere må ikke parkere længere end 8 timer på foreningens veje. 

https://botrygt.dk/
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Bestyrelsen retter forespørgsel til kommune/politi om en sådan begrænsning kan indføres – 

alternativt skiltning med parkering kun tilladt i den ene side på vejen for og efter vejbump udfor 

Milanovej 54.  

 

9) Valg 

Til bestyrelse :  

Næstformand, Hanne Wilhjelm (ITA-51) blev genvalgt.  

Kasserer, Povl Holm (ITA-53) blev genvalgt.  

Revisor Hanne Damm ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Rasmus Bukkehave (SOR-48).  

Som revisorsuppleant  valgtes Thomas Kittelmann, (SOR-46). 

 

10) Eventuelt: 

Forslag om snerydning af vejbane. Bestyrelsen undersøger priser og muligheder. 

Da mange af foreningens medlemmer bruger MobilePay vil foreningen få oprettet en konto inden 

næste kontingentopkrævning. 

Opfordring  fra bestyrelsen om at medlemmer der vil deltage i generalforsamling tilkendegiver 

dette, så forplejning kan tilpasses fremmødet. Alternativt må medlemmer bestille på forhånd. 

 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl 21.15 

 

 

 

 

 


