
 
Grundejerforeningen Hørhaven – August- og Septembervænget 
 
 
Referat af generalforsamling 13. marts 2018 kl. 19.30 
Sted: Toften. 
 
1. Valg af dirigent 
Hans Klitgård, Augustvænget 75, blev valgt og kunne konstatere at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
2. Formandens beretning 
Beretningen indeholdt følgende emner: 

1. Den nye 3 årige gartneraftale er trådt i kraft; den er billigere end den 
tidligere bl.a. fordi og gartneren kører også for Oktobervænget. 

2. Grønne områder: 
    De grønne områder er blevet gennemgået og generelt opryddet 
    Legepladser opryddet 
    Træer fældet 
    Enkelte træer skiftet 
    Hegn trimmet overalt 

3. Stier; herunder at stien mellem Augustvængets gamle og nye del er 
blevet repareret 

4. Veje/asfalt: korrespondance med kommunen med henblik at få forbedret 
vore veje; der er ikke endeligt tilsagn fra kommunen 

5. En del hundeejere er ikke gode til at tage hundens efterladenskaber med 
i skraldespanden; der opfordres til at huske det. 

6. Information fra bestyrelsen: 
    Hjemmeside (www.hoerhaven.dk) 
    Facebook 
    Omdeling 

 
Der blev opfordret til at hegnet mellem augustvængets nye og gammel del 
(ved nr. 28) sker en kraftig beskæring. Vor gartnerkontaktmand Erling har 
noteret dette og et par andre tilsvarende opfordringer. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab 2017 ved kassereren 
Vor kasserer Erik udleverede budget og regnskab som blev gennemgået. 
Driftsregnskabet viser et lille overskud på kr. 12.726, som primært skyldes 
periodisering med gartneren. 
I 2017 er der ikke brugt penge til snerydning, hvilket giver en besparelse på 
kr. 20.000. 
Miljøstationer er blevet sat op efter krav fra kommunen, og det har kostet 
lægning af fliser hvilket har kostet kr. 14.500 som ikke var budgetteret. 



 
Formuen/egenkapitalen er p.gr.a. årets overskud steget til kr. 218.584. 
 
4. Indkomne forslag 
Der var indkommet nedenstående ikke rettidigt fremsendte forslag, som blev 
drøftet, men ikke sendt til afstemning. 
 
1) Fjernelse af hæk mellem Septembervænget 50 og 55 og ny hæk plantes 
2) Ønskes om et hegn rundt om affaldscontainerne. Det er lavet et enkelt 
udsat sted.  
3) Asfaltering af sti mellem den nye del af Septembervænget og 
Oktobervænget; stien tilhører dog Oktobervænget 
4)  Forslag om udvikling af boldpladsen med shelter og lukket boldbane.  
Der kan evt. søges fondsmidler til løsning, ligesom forslagsstiller nævnte 
muligheden for at søge bydelspuljen fra kommunen. 
Det kan være problematisk med hærværk og støj for naboerne. 
5) Forslag om en fælles indsats med Julivængets grundejerforening omkring 
udvikling af kælkebane/fællesområde, ved den eksisterende bakke mod 
nord/motorvejen.  
En mindre løsning kun også blot være at få udjævnet hullerne i bakken; det 
ville være en overskuelig opgave. 
Det blev nævnt, at der blev lavet en kommunal plan for området i forbindelse 
med bygningen af støjvolden for nogle år siden. 
 
Forslagene drøftes videre i bestyrelsen. 
 
5. Budget ved kassereren 
Budgettet blev godkendt  
 
6. Fastsættelse af kontingent og bidrag 
Der opkræves kr. 1.000 pr. grundejer i årligt kontingent ligesom i 2017. 
  
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
1) De 3 bestyrelsesmedlemmer som var på valg blev genvalgt (Preben 
Johannesen (S8), Hans Klitgård (A75), Jens Aage Hansen(S26))  
2) De 2 suppleanter som var på valg blev genvalgt (Britta Christensen (A75) 
og Peter Salling (S17)) 
 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
Følgende var på valg og blev genvalgt: 
Revisorer:  Keld Nielsen (A30) og Birgitte Gejl (S8) 
Revisor suppleanter: Gunner Jacobsen (A34) og Kim Kaibbinger (A 48) 
 
9. Eventuelt  
Der var ikke noget til eventuelt. 
 


