
 
Referat fra generalforsamling for 
Grundejerforeningen Munkedalen 

Torsdag d. 11. april 2019 kl. 19:00 
Lokale 6, Anlægspavillonen 
(Tværalle 5, 4100 Ringsted) 

Referat med blåt. 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent. 

1.1. Kim fra nummer 18 blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning for 2018 v/ formanden. 

2.1. Kenneth redegjorde for sidste års aktiviteter i foreningen og bestyrelsen. 

2.1.1. Vi har fået overdraget skødet på Munkedalen plus en kompensation på 50.000,- til advokatsalær og 

udbedring af fejl og mangler på udstykningen. 

2.1.2. Munkedalen har fået eget CVR-nummer samt E-Boks 

2.1.3. Ny ansvarlig for redskabsskur er Frank fra nummer 42. 

2.1.4. Ny kasserer Gitte indtrådt i bestyrelsen. 

2.1.5. Første opkrævning via PL er forløbet rigtig godt. Alle har betalt til tiden. Det har lettet bestyrelsens 

arbejde. 

2.1.6. Der er i det forgangne år blevet afholdt fastelavnsfest og Sankt Hans. Der opfordres til at flere tager 

teten til sådanne arrangementer. 

2.1.7. Arbejdsdage fungerer ikke helt optimalt endnu. Der er plads til forbedringer enkelte steder. 

3. Aflæggelse af regnskab for 2018 v/ kasserer. 

3.1. Gitte gennemgik regnskabet, som blev godkendt med nedenstående bemærkninger. 

3.1.1. Der blev spurgt ind til hvor opkrævning gennem PL fremgik af regnskabet. Dette er anført under 

”Kontingenter u/m” punkt 4.  

4. Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2019 v/ kasserer. 

4.1. Gitte gennemgik forslag til budget, som blev godkendt 

5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne: 

5.1. Ingen 

6. Forslag fra bestyrelsen: 

6.1. Etablering af permanent aftale med Parcelhusejernes Landsforening (PL) vedrørende 

kontingentopkrævning.  

6.1.1. Enstemmigt vedtaget 

6.2. Opstart af projekt ”Asfalt og skiltning”. Finansieres af ”Boet efter Henning Nørgaard”, hvor vi fik 35.000,- 

til udbedring af fejl og mangler i forbindelse med overdragelse af skøde på Munkedalens fællesarealer. 

6.2.1. 35.000 til udbedring af fejl og mangler samt skilteopsætning er ikke anført i budgettet. Det blev dog 

vedtaget at bestyrelsen må opstarte projektet. 

6.3. Arbejdsdage fordelt på fire grupper fortsætter. Der indkaldes til enkelte ad-hoc opgaver, såfremt 

bestyrelsen finder det nødvendigt. Dette omhandler bl.a. opgaver som maling af skur. 

6.3.1. Forslaget godkendt. Det blev desuden foreslået, at slå en eventuel vejfest sammen med enkelte ad 

hoc opgaver, da dagen alligevel er afsat og folk er samlet. 

6.4. Bestyrelsen ønsker ikke længere at udsende nyhedsbreve og sletter derfor mailadresser på tilmeldte. 

Nyheder vil blive opslået på hjemmesiden og i Facebook gruppen. 

6.4.1. Vedtaget 



6.5. Fiberforbindelse via Fibia – meningsmåling i gang på Facebook. Vi afventer resultat og kontakter herefter 

Fibia, såfremt der er opbakning til at høre nærmere. 

6.5.1. Det blev vedtaget, at bestyrelsen omdeler en flyer, der giver en sidste chance for at tilkendegive 

interesse for at høre mere om Fibia. Flyeren skal indeholde et priseksempel, samt et par bullets for 

hvorfor fibernet kunne være interessant. 

6.6. Centralt dokumentarkiv. Bestyrelsen ønsker at få samlet alle ”vigtige” dokumenter i et samlet arkiv. 

6.6.1. Vedtaget 

6.7. Bestyrelsen opfordrer alle hundeejere at opsamle hundeefterladenskaber på Munkedalens fællesarealer. 

7. Valg af formand – Kenneth modtager genvalg. 

7.1. Ingen modkandidater, Kenneth genvalgt. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

8.1. Medlemmer af bestyrelsen vælges til en 2-årig periode på skift, for at sikre at hele bestyrelsen ikke 

udskiftes på samme tid. 

8.2. I år er følgende på valg: 

8.2.1. Anita Andersen – Modtager genvalg. 

8.2.1.1.  Anita genvalgt 

8.2.2. Elise Lund-Ringsing – Modtager genvalg som suppleant. 

8.2.2.1. Elise genvalgt som suppleant 

8.3. Gitte Asmussen, indtrådt i bestyrelsen i tredje kvartal 2018 som ny kasserer i stedet for Elise. 

9. Evt. valg af revisor og revisorsuppleant 

10. Eventuelt valg af administrator, jf. §19, stk. 2 

11. Eventuelt 

11.1. Festudvalg til sommerfesten. Hvem har lyst til at planlægge dette arrangement? 

11.1.1. Ingen meldte sig. Det blev aftalt, at der efterlyses nogen til at planlægge dette arrangement på 

Facebook og grundejerforeningens hjemmeside. 

11.2. Der blev spurgt ind til muligheden for at blive tilmeldt kommunens fælles have- og storskraldsordning. 

Det blev aftalt at foreningen undersøger mulighederne herfor. 

11.3. Det blev oplyst at kommunen er blevet kontaktet angående påkørsel af kampesten ud for nummer 10. 

Bestyrelsen holdes orienteret, når der meldes tilbage på denne anmeldelse.  

 

Vel mødt. 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen 


