
 
Referat fra generalforsamling for 
Grundejerforeningen Munkedalen 

Afholdt: Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 19:00 
Bålpladsen på Munkedalen 

 
 
Dagsorden 

• Valg af dirigent: Lars fra nr. 14 påtog sig hvervet, og satte generalforsamlingen i gang.   

• Bestyrelsens beretning for 2021 v/ formanden. Kenneth fortalte at det havde været et stille år uden 

de store aktiviteter i foreningen. Han håbede på mere aktivitet i ’22. 

• Aflæggelse af regnskab for 2021 v/ kasserer. Gitte gennemgik let regnskabet, som bar præg af den 

lave aktivitet. Ingen spørgsmål hertil.  

• Gennemgang af bestyrelsens forslag til budget for 2022 v/ kasserer. Gitte fremlagde budgettet, 

som stort set er uændret fra sidste år. Kun afsættelsen af 20.000,- (forslag fra bestyrelsen) var en 

betydelig ændring. 

• Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:  

Ingen forslag.  

• Forslag fra bestyrelsen:  

1) Bestyrelsen foreslår at bruge 20.000,- på et konsulentfirma der skal vurdere beskaffenheden 

af asfalten, samt lægge en vedligeholdsplan, så vi fremadrettet bedst muligt kan holde asfalten 

intakt og vedligeholde den mest effektivt. Casper gennemgik kort forslaget og baggrunden for 

det. Afstemt, og vedtaget 

2) Bestyrelsen foreslår at kontingentopkrævningen samles, således at der kun opkræves 

kontingent én gang årligt. Dette for at reducere arbejdet for kassereren samt spare ca. 500,-. 

Det årlige kontingent ændres ikke, blot opkræves det samlet, og ikke delt over 2 gange. 

Ændringen vil ske fra 1/3-2023. Gitte fremlagde kort forslaget, og baggrunden for det. Afstemt 

og vedtaget. 

• Valg af formand – Kenneth modtager IKKE genvalg.  

Nuværende bestyrelsesmedlem Casper (nr. 10) stiller op. 

Andre medlemmer der ønsker at opstille, må meget gerne give bestyrelsen besked 

herom inden generalforsamlingen. Ingen andre kandidater meldte sig, så Casper 

blev valgt. 

• Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

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

 bestyrelsen ikke udskiftes på samme tid. 

I år er følgende på valg: 

Gitte Asmussen – Modtager genvalg. Genvalgt 

Frank Johansson – Modtager ikke genvalg.  

• Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Frank – Medlemmer der ønsker at opstille, må meget

 gerne give bestyrelsen besked herom inden generalforsamlingen. Lars fra nr. 26 meldte sit 

kandidatur, og blev valgt. 

• I fald Casper bliver valgt til formand, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Medlemmer der 

ønsker at opstille, må meget gerne give bestyrelsen besked herom inden generalforsamlingen. Marie fra 

nr. 12 havde inden generalforsamlingen meldt sit kandidatur, og blev valgt. 



• Valg af suppleant 1: (pt ubesat): Medlemmer der ønsker at opstille, må meget gerne give 

bestyrelsen besked herom inden generalforsamlingen: Anita fra nummer 11 meldte sit kandidatur og blev 

valgt. 

• Valg af suppleant 2 (pt ubesat): Medlemmer der ønsker at opstille, må meget gerne give 

bestyrelsen besked herom inden generalforsamlingen. Ingen valgt. 

• Eventuelt 

  

• Anja (4) opfordrede til at der kom styr på forholdene omkring den kloak der var stoppet i vinters, da 

ansvaret ikke er klart mellem kommunen og grundejerforeningen. 

• Karlo (13) fortalte, at stedet hvor plæneklipperen tidligere er serviceret har flyttet adresse.  

• Karlo (13) opfordrede til at der blev taget mere hensyn i forbindelse med nytårs fyrværkeri, og at 

man rydder op efter sig. Specielt konfetti bomber har været et problem sidste gang. Der var bred enighed 

om at alle tager mere hensyn ifht. fyrværkeri. 

• Vejfest: Der blev spurgt til om der skulle være vejfest. Der er sat penge af i budgettet til det, så hvis 

nogen ønsker at arrangere, så kan de melde tilbage til en fra bestyrelsen.  

• Kenneth (9) fortalte at det ikke er tilladt for personer under 18 år at benytte foreningens 

plæneklipper, da forsikringen i så fald ikke dækker i tilfælde af uheld. 

• Lars (14) gentog budskabet fra sidste års generalforsamling om at gæster i højere grad bør benytte 

de fælles P-arealer. I samme omgang blev det vendt om der burde være skiltning af P-pladserne. 

Bestyrelsen tager det med i snakken med kommunen, da andre skilte, også mangler. Hvis ikke 

kommunen vil lave skilte, har Pernille (18) en kontakt vi kan benytte, så vi selv kan stå for det. 

• Det blev nævnt at man kan benytte appen ”Tip Kommunen”, til at skrive at der mangler skilte, for at 

påvirke dem den vej igennem. 

• Anja (4) ønskede en opgradering af bålpladsen, med et betonrør eller lign. 

• Der blev spurgt til hvornår arbejdsdagene for ’22 skulle være. Disse er pt. kun lagt på 

hjemmesiden, men ikke rundsendt direkte. De fastsatte datoer er 22/5, og 21/8. Det blev vendt om man 

skulle ændre til 20/8 i stedet, og så kombinere med en vejfest – det vil være op til et evt. festudvalg. 

• Da Kenneth og Frank trådte ud af bestyrelsen, modtog de begge en flaske vin som tak for 

indsatsen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede generalforsamlingen. 

 

 

  

  

  

 

Godkendt af dirigent:  

 


