
G rundeierforen i ngen Ravnsnes-
Referat af ordinar generalforsamling, afholdt den 20. april 2017.

Fremmadt var 19 medlemmer og 0 fuldmagter.

A4" pkt"".1. Vals af diri.En!
Peter SchAfer bbv vatgt iit dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet cg

indkaldt.

Ad pkt. 2. Forrnandens beretning
Beretningen, som er vedlagt som bilag til referatet, blev taget til efterretning.
Vedr. strindarealet blev det bemerket, at det var blevet populert for en del unge mennesker at

grille og larme pi gode aftener. Formanden redegjorde for, at bestyrelsen ikke havde snsket at

opsatte et skilt med adgang forbudt, men alene med privat omr*de, og at hvis stojniveauet blev

for generende for de omkringboende, og man ikke kunne tale sig til rette, mitte sagen anmeldes til
politiet.
For sA vidt angir hjemmesiden, bad webmaster $sren Duus @stergaard om, at salgere, nAr en

vare var blevei solgt pi Markedspladsen, gav en tilbagemelding, sA at varen kunne fiernes fra

siden.

Ad pkt. 3. Afleeoqelse af regnslSaF fo.f ?Q'10
Xassereren, OaviC Stewart, fremlagde og redegjorde for det udsendte regnskab, som blev

enstemmigt godkendt.

&L Bitt. S,;*pslyrels.en+ fstgls* lil b*dffit fe"r veils sq s-t{a{}sareeler I$ }S"1$ qG ?*J ?, h*runder
qennemoanq af aKtiviteter i d.Pl komm-e.nd-e Ar.

I stn Giaining havde formanden redegjort for, at vi har f6et en udfordring med pileurter, eftersom

det er gfiet op for bestyrel$en, at foreningen dels er ejer det areal, som den gamle fodfoldbane

tigger [ri, dels af et smalt areal syd herfor, hvorpA der gror masser af pileurter. Formanden stillede

folgende sporgsmAl til generalforsamlingen:

Skat vi bekampe pileurterne, hvad skal vi herefter bruge arealet til, eller skal vi overdrage arealet

til kommunen og overlade den vedligeholdelse heraf?

Der udspandt sig en drsftelse, og der var almindelig enighed om, at pileurter bredte sig i hurtigt

tempo og var meget vanskelige at komme af med. Desuden er de farlige, eftersom de kan trange
ind ifundamenter, og at grunde bliver uselgelige, hvis de invaderes af pileurter. Metoder til

bekampelse er Round-Up, salt i stangler, bortgravning og ny jord, hyppig slAning af omridet, nAr

de atter stikker hovederne frem. Hvis man fAr has pi jordstanglerne p& egen grund, kan man

stadig ikke vide sig sikker, hvis der er pileurter ornrAdet, da de ogsi formerer sig ved luftb&rne frs.
Det blev dreftet at sette fir pri omridet, hvilket erfarne fiireavlere advarede imod, da fir ikke kan

t*le de siv, som ogsi gror der.
Der var ikke umiddelbar stemning for at overdrage arealet til kommunen, men enighed om at starte

en bekempelse af pileurterne, hvilket vi i ovrigt ogs& har pligt til, da omr6det er fredet.

Ad okt,5. Behandlinq af forslag,
lngen forslag fra medlemmerne.



Bestyrelsen fcreslog, at kontingentet for stra*darealerne for 20'18 heves fra det oprindeligt
foreslflede kr. 450 til kr. 500, da der ikke i budgettet for 2018 indg*r udgifter til bekempelse af
pileurter, og at kontingentet for vejene udgor kr. 900, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad pkt,6. Vals til bestvrelqen
Pa valg var formanden, Kristian Overgaard, som ikke snskede genvalg. $om kandidat til
formandsposten opstillede bestyrelsen Jens Juul Darket CPV 57, som pr&senterede sig og blev

enstemmigt valgt.

Af bestyrelsens medlemmer var David Stewart, $V 3?, som var viltig til genvalg, og Gunver
Maltesen, som ikke onskede genvalg, pS valg. David Stewart blev enstemmigt valgt, og istedet for
Gunver Maltesen, valgtes den af bestyrelsen opstillede kandidat, Peter Thomsen, VRV 16.

1. Suppleant Mikkel Bruun Nasager onskede ikke genvalg, og i hans sted valgtes den nuvarende
2. suppleant Jens Dall Bentzen, SV 53, Til 2. suppleant nyvalgtes Andrea d'Apuzzo, PMMV 16.

Ad pkt. 9. Vals af revisorer
pd vatE var Erik Schiifer, som ikke onskede genvaig, hvorefter den af bestyrelsen foresliede
kandidat, nuverende revisorsuppleant Lars Holm, CPV 27, blev valgt. Til ny revisarsuppleant
valgtes Jan SchAfer, VRV 11.

Ad pkt. 10.. Eventqel!

Lars Holm CPV 27 efterlyste retningslinjer for hoje huse og hoje traer, og Soren Duus oplyste, at

der fandtes en gammel tinglyst deklaration om. at skovtreer ikke var tilladt i haverne, men at den
iilsyneladende var blevet tilsidesat af lokalplaner, som alene fastslog, at planter i skel max. m*tte
v*re 2,2A m. Der var enighed om, at den ny bestyrelse burde dyrke dette sporgsm6l.

Det blev konstateret, at der pA vejskittene her i omrAdet, sorn lyder p* navne, p& det seneste var
blevet tilfojet, at den pAgeldende f. eks. er forfatter. Den nyvalgte formand oplyste, at kommunen,
nAr den ved behov udskifter skilte, tilfojer profession p6 kendte personer.

Herefter takkede Kristian Overgaard Gunver Maltesen, Mikkel Bruun Nesager, Erik Schifer samt
den trofaste dirigent for deres aktive indsats for foreningen og overrakte dem en erkendtlighed for
deres indsats.

Ogsi til Kristian var der stor tak for hans helt formidable arbejde for Grundejerforeningen
Ravnsnes dels som bestyrelsesmedlem siden 2009 og dels som formand siden 2011. Uden ham

havde vi aldrig fiet sA smukke og si biliige veje, som vi har i dag.

Afslutningsvis lukkede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden"
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Som dirigent:


