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Arrild Grundejerforening. 
Generalforsamling D.26.05.2018 

Referat 
Sted: Arrilds privat skole 

Fremmødte grundejer: 60 stk. 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: 

Formand: Else Oxbøll Næstformand: Villy Simonsen 

Sekretær Erik Thomassen Veje og områder: Svend E. Mathiesen  

Diagent valg: Ove Østmarken 138 

Stemmetæller ved hvert bord valgt samt 2 fra bestyrelsen som kontrollanter. 

 

1. Bestyrelsen beretning blev fremlagt af formand Else. 

2. Kommentar fra fremmødte grundejere til bestyrelsen 

a. Sydmarken 12: Tilladelse af multibane tilsendt af Valborg. Opfordre til kontakt eventuelt 

møde med kommunen 

b. Midtparken 48: Stier mudret i menighedsrådsskov. 

i. Else: Kontakt Svegge 

ii. Villy: Stier er som vejret gør dem til. 

iii. Svegge: Vi kigger på det sammen. 

c. Midtparken 124: Afliv syge katte 

i. Else: Dyrlægen må ikke aflive syge katte. 

ii. Svegge: En jæger må skyde en syg kat. 

iii. Østmarken 42: Tvivlsspørgsmål om en kat er syg eller ej kommer katten til gode 

iv. Midtparken 124: Vi bør ikke fodre kattene 

v. Vestskoven 7: Katte er ofte glemte ”husdyr” nogen er dyrhadere, andre er 

dyrelskere. 

vi. Vestskoven 101: Fint med fodring, for man finder syge katte på denne måde. 

vii. Sydmarken 49: Katte og hunde skyder man da bare ik`? Sæt jer nu alle ind i 

lovgivningen på området eller kontakt politiet. 

viii. Østmarken 142: Tyskere ”glemmer” ofte snoren på hundene. Håber skiltningen 

hjælper. 

d. Pionerskoven 14: Stort brombærkrat kvæler små nyplantede træer 

i. Else: Der blev besluttet på sidste generalforsamling at der ikke skulle gøres mere 

ved sagen. 

ii. Vestskoven 101: Hvordan kender man uønskede træer? 

iii. Midtparken 124: Området med nyplantede træer skal vedligeholdes 
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iv. Else: Skovdyrkerne siger at området så skal indhegnes da det ofte er rådyr der 

bider træerne ned. 

v. Vestskoven 25: Vi har indsendt papir hvorpå vi har mærket træer af til ønsket 

fældning. 

vi. Else: Papiret er lagt i mappen til Skovdyrkerne. 

e. Vestskoven 7: Da vi ikke kender bestyrelsesmedlemmerne, opfordre vi til en folder med 

billeder af bestyrelsesmedlemmerne, samt adresse til grundejerforeningens hjemmeside, 

hvor nye grunderejer kan hente informationer. 

f. Østmarken 138: Opfordre generalforsamlingen til at holde sag til dagsordenen. De før 

omdiskuterede punkter skulle havde været indsendt rettidig til bestyrelsen inden 

generalforsamlingen. 

3. Bestyrelsesberetningen godkendt 

4. Regnskab fremlagt og gennemgået af Villy. Regnskab Godkendt af Beierholm. 

5. Gennemgang af budget 

a. Skikkildbjerge 50: Kan man opdele vedligeholdelsesbeløbene i mere overskuelige grupper. 

b. Vestskoven 101: udviklingen af feriebyen er en god ide, men Vestskoven glemmes ofte. 

6. Afstemning af kontingent forhøjelse på 200 kr. 

a. 5 stemte imod forslaget 

b. 1 undlod at stemme 

c. 54 stemte for forslaget 

7. valg til bestyrelsen. 

a. Flemming Elmdal Kramer Sydmarken 49: 43 stemmer (Valgt) 

b. Tommy K. Larsen Pionerskoven 14: 50 stemmer (Valgt) 

c. Birgitte Brink Olson Vestskoven 103: 52 stemmer (Valgt) 

d. Henning Drejer pionerskoven 30: 29 stemmer (Ikke valgt) 

e. Suppleanter: 

i. Første suppleant: Poul Erik Bjerrisgaard vestskoven79 

ii. Anden suppleant: Anita Friis Vestskoven 7 

8. Valg af revisor: 

a. Statsautoriseret revisionspartnerselskab Beierholm (Genvalgt) 


