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Referat fra generalforsamlingen i GEH lørdag d. 21. august 2021 
Generalforsamlingen blev afholdt på plænen ved Egegaardsvej forud for sommerfesten. 

Der deltog i alt 24 medlemmer, herunder bestyrelsen, fint fordelt på Islandsvej, Fynsvej, Sjællandsvej og 

Egegårdsvej. 

Referenter: Johanna Sterner og Gitte Østergaard Nielsen. 

 

Formand Jørgen Sterner bød velkommen og præsenterede bestyrelsen, som i det forgangne år har bestået 

af: 

Formand Jørgen Sterner, Islandsvej 14A 

Næstformand og kasserer Lars Christensen, Sjællandsvej 24 

Bestyrelsesmedlem Bjørn Rasmussen, Islandsvej 9B 

Bestyrelsesmedlem Stine Tarhan, Fynsvej 10 

Bestyrelsesmedlem Johanna Sterner, Fynsvej 4 

Suppleant Inger Nyboe Johansen, Sjællandsvej 16 

Suppleant Gitte Østergaard Nielsen, Sjællandsvej 22 

 

1. Valg af dirigent 

Søren Reinholdt (Fyn 22) blev foreslået og valgt. Søren kunne konstatere, at generalforsamlingen 

var indkaldt ifølge vedtægterne og gav ordet til formand Jørgen Sterner. 

 

2. Formandens beretning 

Beretningen er vedlagt dette referat. 

Inden formanden var færdig, tog Signe (Is 5B) ordet for at fortælle om Henrik (Fyn 1), Anne-Sophies 

(Is 6B) og hendes planer om at gøre de grønne områder mere grønne m.h.t. områder med vilde 

blomster, eventuelt frugtbuske og måske også fokus på insekthoteller. Det drejer sig om plænen 

ved petanquebanen, Trydes Krat og det grønne område ved Troldehøj. Jens Skalby i kommunen er 

meget interesseret i at gå ind i sagen, og primo september vil der bliver indkaldt til møde med ham 

for interesserede om emnet. Anders (Fyn 12) opfordrede til, at der bliver lavet en skriftlig aftale 

med kommunen, således at projektet ikke resulterer i at områderne ikke bliver vedligeholdt. 

Derefter færdiggjorde formanden beretningen, som blev godkendt med applaus. 

Afslutningsvis takkede Jørgen alle de medlemmer, som uden for bestyrelsen bistår med at løse 

diverse opgaver. Desuden takkede han for den især positive respons, som jævnligt tilflyder 

bestyrelsen. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Lars gennemgik det reviderede regnskab, som blev vedtaget med applaus. 

 

4. Valg af formand 

Jørgen oplyste, at han var villig til at påtage sig formandsopgaven indtil næste generalforsamling, 

som forventeligt finder sted i marts 2022. Udelukkende grundet coronapandemien har de seneste 

to års generalforsamlinger været afholdt i august forud for årets sommerfest. 

Jørgen blev genvalgt med applaus. 
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5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer 

Stine Tarhan og Bjørn Rasmussen var på valg og blev genvalgt med applaus. 

 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

Gitte Østergaard Nielsen og Inger Nyboe Johansen var på valg og blev genvalgt med applaus, Inger 

in absentia. 

 

7. Valg af 2 revisorer  

Pernille Weile og Sigurd Hellum var på valgt og blev genvalgt med applaus, begge in absentia. 

 

8. Valg af 1 revisorsuppleant 

Elo Skovbon var på valg og blev genvalgt med applaus in absentia. 

 

9. Orientering om Vejlauget for Egegårdsområdet 

Stine, som er grundejerforeningens repræsentant, samt formand for Vejlauget, orienterede kort. 

Det er nu lykkedes at indgå aftaler med entreprenører, hvis opgaveløsning Vejlauget er tilfreds med. 

Ikke mindst foretages opgaven med kantstensfejning nu effektivt med en stor maskine. Firmaet 

oplyste efter seneste fejning, at der havde været usædvanlig megen jord og mange småsten 

opsamlet (over 4000 kg). Stine benyttede lejligheden til at minde om, at alle har pligt til at sørge for 

at fjerne ukrudt ved kantstenen ud for egen matrikel. Ukrudt hindrer effektiv fejning og medvirker 

desuden til at skade belægningen.  I øvrigt takkede Stine for, at alle havde sørget for at fjerne 

bilerne, så fejningen kunne gennemføres problemfrit. 

I 2023 overtager kommunen opgaven med vedligehold af Egegaardsvej. 

 

10.  Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2021 

fastsættes til 530 kr.  

Kontingent til foreningen er fortsat 200 kr., og Vejlaugets bestyrelse har for 2021 fastsat bidraget 

for vintertjeneste, kantstensfejning og rensning af rendestensbrønde til 330 kr.  

Forslaget blev vedtaget. 

Kontingentet skal betales inden 1. oktober 2021. Kontonummer: 1471 - 1560 4240 21 

 

10. Indsendte forslag 

Lars kunne oplyse, at der ikke var indkommet forslag. 

 

11. Eventuelt 

 Henrik (Fyn 1) foreslog en ekstra side på hjemmesiden om den grønne indsats.  

 Lars kunne fortælle, at et godt forum for at komme med idéer og drøfte forskellige forslag 

og synspunkter vil være den Facebookgruppe, som snarest vil blive oprettet for foreningens 

medlemmer. Emner af almen interesse vil dog fortsat blive sendt ud til alle, da heller ikke 

alle er, eller ønsker, at blive brugere af Facebook. Men mere specifikke emner om for 

eksempel bortkomne eller fundne sager samt for eksempel drøftelser kan finde sted i 

Facebookgruppen. 
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 Mette (Isl 2C) spurgte om udsigterne for at kunne benytte varmepumper i 

rækkehusområdet, da naturgas skal udfases. Jørgen kunne oplyse, at hverken luft-til-vand-

pumper eller jordvarme aktuelt er egnede for rækkehuse. Det er vurderingen, at 

kommunen i 2023 vil behandle en strategiplan for udbygningen af fjernvarme. Fjernvarme i 

vores område vil derfor tidligst være realistisk om ca. 5 år. 

 Anders (Fyn 12) ville høre, om der var tilfælde af vand i kældre efter den seneste tids 

voldsomme regnskyl. Det var der ikke. 

 Rasmus (Eg 23) spurgte, om ikke der kunne sikres løse fodboldmål til plænen. Dette kunne 

ske, når der også sikres legeredskaber til de 3-6-årige. 

 Henrik (Fyn 1) foreslog, at der forud for næste års sommerfest afholdes loppemarked, og så 

skal teltene blot opstilles aftenen før lørdagens fest. Henrik opfordrede endvidere til at 

petanquebanen bliver brugt mere – fx ved en konkurrence/spilleaften.  

 

Søren takkede afslutningsvis for god ro og orden! 

 


