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Generalforsamling i G/F Rugbakken 22. september 2020 
 

Mødereferat 
 

Agenda 
 

1) Valg af dirigent og referent 
a) Dirigent Peder Wiese (MIL-55) 
b) Referent Monica Lindhardt (SOR-38) 

2) Godkendelse af lovlig indkaldelse 
a) Godkendt 

3) Formandens beretning.  

Formanden rapporterede om følgende: 

a) COVID-19 situationen gjorde, at vi har udskudt GF over flere omgange. 
b) Ødelagt telt udlånt til vores vejfest i august 2019 blev kompenseret med 2.500kr (ca. 

50% af teltets værdi) til grundejer.  
c) 1-års gennemgang efter opgravning ifm. forureningsprojekt ved Milanovej 60. Der blev 

påpeget fejl og mangler sammen med grundejer overfor entreprenøren og kommunen.  
d) Vejbump ud for Sorrentovej 33. En borger har klaget til kommunen som har pålagt 

grundejerforeningen at gøre bumpet lovligt. Vi har hyret en entreprenør, som forsøgte 
at kradse toppen af bumpet efter vores ønske, men det lykkedes ikke, da det gamle 
asfaltunderlag slap, og dermed skal et nyt bump etableres. Pris for nyt bump er 25K + 
moms.  

e) Vanvids bilist kørte galt på Strandlodsvej/Sorrentovej i juni. Diskussion om muligheder 
for at gøre denne vej mere sikker. Efterfølgende var formand og Gustav (Eng-48a) i 
dialog med kommunen og politiet - den lokale landbetjent. Efterfølgende af skiltningen 
ændret på Strandlodsvej og vi afventer at kommunen skal etablere endnu et vejbump 
umiddelbart før svinget. Vi opfordres til at gå ind på kommunens hjemmeside 
(www.kk.dk) og se på lokaludvalgets planer for sikre skolevej. 

f) Intet nyt vedr. Projekt Engvej som “klimavej”. 
g) Hele præsentationen findes på Rugbakkens hjemmeside (Menu: Dokumenter → 

Generalforsamling 2020) 
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab 

a) Formanden gennemgik regnskabet. 
b) Underskrevet version bliver lagt på vores hjemmeside. 
c) Regnskab blev godkendt. 

5) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år 
a) Kontingent frit år blev godkendt. 
b) Budget er ikke fremlagt grundet at vores kasserer er fraflyttet foreningen. Denne 

opgave ligger og venter til den nye bestyrelse. 
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6) Behandling af indkomne forslag 
a) Bestyrelsen har fremlagt ændring af vedtægter. Se i øvrigt indkaldelsen. 

i) 3.3. Godkendt 
ii) 4.1 Rettelser til det foreslået tekst skrevet opdateret under mødet. 4.2 skal 

besluttes sammen med 4.1.  

1 imod. Resten for. Godkendt  

4.1 og 4.2. Se billedet. 

 

iii) Ændring af 4.3 bortfalder og teksten forbliver uændret. 
iv) 5.5. Godkendt 
v) 5.6. Stavefejl rettelse Godkendt. 
vi) Nyt afsnit 6 vedr. kommunikation. Tilføj officielt kommunikation fra bestyrelsen til 

medlemmerne. Sidste sætning i forlaget flyttet som nyt afsnit 5.10. 
vii) 5.10 vedtaget og Afsnit 6 Godkendt med ændringer. 

http://www.gf-rugbakken.dk/


Grundejerforeningen Rugbakken   www.gf-rugbakken.dk 
 

Side 3 af 4 
 

 

viii) Afsnit 8 Godkendt. 
b) Indkomne forslag. 

c) Indstilling af der etableres yderligere trafiksanering på Engvej. Se forslaget på 
hjemmesiden. Forslaget er at der etableres et nyt bump på den første del af 
Engvej.  

Forslaget er godkendt. Gustav (Engvej 48a) sørger for kontakt til kommune med 
opfordring til forbedring af diverse kantsten i krydset Sorrentovej/Engvej. 

7) Valg til bestyrelsen 
a) Følgende poster er på valg jf. Indkaldelsen: 

i) Formand 
ii) Kasserer 
iii) Revisor 
iv) Best. Medlem 

b) Følgende blev valgt. I henhold til de godkendte ændringer I vedtægterne vil 
bestyrelsen konstituere sig ved deres første bestyrelsesmøde, derfor er der ikke 
specificeret bestyrelsesposter for de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer: 

• Helle Sørensen (ITA-53)  

• Gustav Lützhøft (ENG-48A) 

• Øystein Juul Nielsen (ENG-48B) 

• Thomas Kittelmann (SOR-46) valgt som Revisor  

• Peder Wiese (MIL-55) blev valgt som revisor suppleant 

http://www.gf-rugbakken.dk/
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Ud over de nyvalgte 

• Fortsætter Hanne Wilhjelm (ITA-51), er på valg 2021  

• John H. Nielsen (SOR-44) udtræder af bestyrelsen, men fortsætter som 
Webmaster for hjemmesiden.  

8) Evt. 
a) Mødet takkede John og Povl for lang tro tjeneste for foreningen gennem mange år, og 

de modtog begge en vingave for indsatsen.  
b) En deltager spurgte til status på parkeringszone.  

Der er desværre intet nyt fra kommunen og det ser ud til at det er et spørgsmål om 
økonomi. 

c) Sidste diskussion på mødet var følgende oplæg: Hvad kan vi gøre for at gøre vores 
kvarter mere tiltalende/hyggeligt.  
i) Der var forskellige forslag såsom plante træer ved fortovskanter og 

forbedre/forskønne plantekasserne ved bumpene. Konklusionen blev, at vi skal 
starte en debat på vores lukkede FB-gruppe om hvordan vi kunne løfte området. 
Generelt stor opbakning fra deltagerne. Forslag til den nye bestyrelse: Kan der 
nedsættes en lille arbejdsgruppe til forskønnelse af vores område og undersøge og 
ansøge om diverse puljemidler.  

ii) Siv Ravn Andersen (Strandlodsvej 124) fortalte om forskellige muligheder for at 
søge inspiration og vil poste mere information på vores FB gruppe. 
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