
Referat af Generalforsamlings møde d. 13. juni
2021:

Dirigent: Thorbjørn

Referent: Camilla

Deltagere (navn og husnummer): Helle (26), Karsten (43), Volmer (12), Nickolaj og Pernille (36), Erik (35),

Thorbjørn (32), Svend og Jette (6), Anders (46), Bente (29), Elisabeth (18), Peter (9), Gitte (16), Camilla

(22).

1. Formandsberetning:

● Der har været en smule mere arbejde at se til i bestyrelsen pga. vores ansøgning om vejbump. På

sidste års generalforsamling blev det besluttet at vi skulle søge om vejbump pga. problemer med

biler der kører med alt for høj hast samt at Højvejen bruges til gennemkørsel, fordi andre veje har

fået etableret vejbump. Bestyrelsen har i løbet af året skrevet frem og tilbage med kommunen, og

udarbejdet en ansøgning. Der er blevet taget kontakt til tre forskellige entreprenører og vi har valgt

det bedste tilbud. Se punkt tre for mere om vejbump.

● Vi vil i dette år desuden udbedre huller i asfalten på vejen.

● Der er også indgået aftale med en gartner om beskæring og gartner-hjælp til træerne, som er

etableret ved vejen.

● Nickolaj fortæller at han også har et firma, som beskærer træer og tilbyder at være behjælpelig

næste gang det skal gøres eller hvis der er andre lignende opgaver. Det siger vi tak for!

2. Revideret regnskab

● Regnskabet er blevet godkendt af vores revisorer Volmer og Carsten (revisor). Regnskabet blev

enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

● Volmer opfordrer til at bestyrelsen sikrer sig adgang til e-boks hurtigst muligt. Det har været umuligt

at få adgang, men Helle fortæller at nu har hun modtaget overdragelsespapirerne så det burde blive

løst snarest.

● Helle nævnte at bankgebyrerne til Jyske Bank er meget høje. Vi arbejder på at samle de to konti som

grundejerforeningen har så vi i fremtiden kun har én konto. Det vil mindske gebyrer. Flere deltagere i

mødet nævnte at bankgebyrer generelt er meget høje.

● Det blev også nævnt at når der ryddes sne så skovles sneen ofte op i bunker foran indkørsler og

postkasser. Vi skal kontakte snerydderen og henstille til at sneen skovles et andet sted hen så det

ikke blokerer indkørsler og postkasser.



3. Vejbump

● Generalforsamlingen diskuterede det indkomne forslag og ansøgning til kommunen om vejbump.

Flere deltagere var ikke med sidste år og kendte ikke til diskussionerne omkring ansøgning om

vejbump. Flere mente at det ikke var nødvendigt og bekymrede sig om evt. støj og vej slitage pga

vejbump. Nogle vil gerne reducere antallet af vejbump så meget som muligt. Det blev tilkendegivet

fra en del af de fremmødte, at de foretrækker tre bump på Højvejen frem for fem bump

● Bestyrelsen fortalte at de fem bump der vil blive ansøgt om skal være sinus-bump. De er efter

sigende de mindst støjende og belaster ikke asfalten på samme måde som plastik-bump. Ydermere

planlægges det, at kontakte de beboere som ikke er med i vores grundejerforening Ved Skellet og

høre om deres interesse for vejbump. Hvis der placeres to bump der, vil det tage noget af

hastigheden fra Højvejen.

● Ydermere har kommunen anbefalet at man samtidig med at søge om vejbump også søger om

påbudsskilte for hastighedsnedsættelse til 30 eller 40 km/t. denne ansøgning skal sendes til politiet.

Afstemning:

Der stemmes for ansøgning om påbudsskilte 30 km/t: 17 for, 1 imod.

Der stemmes for ansøgning om påbudsskilte 40 km/t: 17 for, 1 imod.

Der stemmes om forslaget til etablering af fem vejbump på Højvejen. 12 stemmer var for og 6 stemmer
var imod.

Der stemmes om forslag til etablering af to vejbump ved Skellet. 16 for, 2 imod.

Nickolaj vil gerne deltage i vejbumps-udvalget og det siger vi tak for.

4. Valg til bestyrelsen

Svend vælges som nyt bestyrelsesmedlem. Camilla genvælges. Karsten, Gitte og Helle blev valgt sidste år
og bliver derfor et år mere. Anders er valgt som suppleant. Så nu består bestyrelsen af:

Formand: Helle

Næstformand: Karsten

Kasserer: Svend

Sekretær: Camilla

Medlem: Gitte

1.Suppleant: Bent

2. Suppleant: Anders

Volmer og Carsten genvælges som revisorer.



5. Evt.

● Karsten opfordrer til at flere tilmelder sig Nabohjælp da det har en præventiv effekt ifølge flere

undersøgelser. Det er gratis at blive medlem og man kan downloade en app til telefonen. Hvis mange

tilmelder sig og er interesserede i at der etableres Nabohjælp Skilte, skal der laves en ansøgning til

kommunen. I så fald skal det fremsættes som et forslag forud for næste generalforsamling

● Generelt opfordres det til at alle læser indkaldelsen til generalforsamling og indsender forslag i god

tid. Ifølge vedtægterne skal forslag til Generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 1. april,

så der er mulighed for at vedlægge de  indkomne forslag indbydelsen til Generalforsamlingen.

● Et medlem af grundejerforeningen har anmodet om at der tales om støj i området. Det drejer sig om

stigning i støj i området i forbindelse med afholdelse af private fester og andre arrangementer.

Grundejerforeningen kan ikke gå ind i disse sager, men gør opmærksom på at vedtægterne skal

overholdes. Yderligere opfordres der til god naboskik, hvor vi husker at informere naboerne hvis vi

planlægger at holde fest, eller andet der kan støje.

● Det blev også diskuteret om vi skal stille gamle børnecykler og legetøjs barnevogne i rabatten som et

forsøg på at gøre bilister opmærksomme på at nedsætte hastigheden. Det er set at have en effekt

andre steder. Man kan købe brugte børnecykler ved genbrugsstationen i Græsted (ved siden af det

hvide genbrugstelt når man kører ind på pladsen).

● Vi har også oprettet en lukket Facebook-gruppe, hvor vi kan skrive opslag der vedrører fælles

begivenheder eller lignende (såsom vejfest, loppemarked, æbleplukning osv.). Husk den gode tone,

så gruppen bliver et hyggeligt fællesskab. Gruppen hedder: Højvejen i Munkerup. Karsten er

administrator og godkender anmodninger om medlemskab.


