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Generalforsamling 

Referat 31. januar 2011 

Valg af dirigent 

Der var mødt repræsentanter for 15 husstande op.  

Som dirigent blev valgt Christian Vessel, nr. 16. 

Formandens beretning 

Lars Kvist, nr. 24, aflagde beretning. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2010 

Vagn Sindberg, nr. 20, fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

Se det godkendte regnskab på Ejerlavets hjemmeside. 

Orientering fra bestyrelsen vedrørende Vaskehus Vest.  

Lars Kvist orienterede. 

Generalforsamlingen godkendte, at den nye bestyrelse sørger for den nødvendige 
udvendige vedligeholdelse af begge vaskehuse og den nødvendige indvendige 
vedligeholdelse af Vaskehus Øst. 

Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag.  

Fastlæggelse af kontingent og møntpris 

Bestyrelsens forslag om uændret møntpris på 12,50 kr. samt om uændret kontingent på 
1.000 kr./år blev vedtaget. 

Kontingentet bedes indbetalt senest 1. april 2011: 

Betaling kan ske på en af følgende 3 måder: 

1: Via netbank: til konto i Sparbank, Rosenvangsallé 194, på Niels Bjerres Vejs Ejerlavs 
konto: reg.nr. 9897 konto nr. 0004905466. Husk at anføre husnummer og navn. 

2: I Sparbank, Rosenvangsallé 194, på Niels Bjerres Vejs Ejerlavs konto: 0004905466. 
Husk at få banken til at anføre husnummer og navn. 

3: Kontant til kassereren, Vagn Sindberg, nr. 20.  

 

Vaskemønter kan købes hos Vagn, nr. 20, Ole, nr. 19 og Jørgen, nr. 29. 
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Containere 

Det blev vedtaget at opstille 3 containere i år  

Hvis der skulle opstå behov for en ekstra container, bedes man henvende sig til 
bestyrelsen. 

Det betyder, at der i 2011 opstilles container på følgende dage: 

• Fredag d. 15. april. Opstilles ud for nr. 11 med åbningen op ad vejen. 

• Fredag d. 24. juni. Opstilles ud for nr. 11 med åbningen op ad vejen. 

• Fredag d. 28. oktober. Opstilles ud for nr. 25 med åbningen op ad vejen. 

Vedligeholdelse af ejerlavets udendørsarealer 

Vagn Møller, nr. 4, har sagt ja til at fortsætte med at passe arealerne både ved 
Vaskehus Øst og Vaskehus Vest mod fritagelse for kontingent + 1000 kr.  

Denne ordning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  

Valg af to bestyrelsesmedlemmer, 2011-2013 

Lars Kvist ønskede ikke at fortsætte i bestyrelsen.  

Lene Kjær Christensen, nr. 6, blev foreslået og valgt for en 2-årsperiode. 

Marianne Møller, nr. 31, sagde ja til at genopstille og blev genvalgt for en ny 2-
årsperiode. 

Vagn Sindberg, nr. 20, fortsætter i bestyrelsen til næste generalforsamling. 

Jørgen Kristoffersen blev valgt til suppleant. 

Valg af revisor og revisorsuppleant 

Ole Dalsgaard, nr. 19, blev valgt som revisor. 

Christian Vessel, nr. 16, blev valgt som revisorsuppleant. 

Eventuelt 

Ejerlavets 60 års jubilæumsfest på grund af vandskader i den nye hal er flyttet til lørdag 
den 19. marts. Festudvalget har omdelt en ny indbydelse. Husk at tilmelde jer hos Helle 
i nr. 33. 

Post Danmark har udsendt nye regler for opsætning af postkasser. De gælder fra 
starten af næste år: 1. januar 2012. I kan læse alt om disse regler på Post Danmarks 
hjemmeside: www.nypost.postdanmark.dk   

Nogle af de vigtigste ting angående placering af postkasser ved rækkehuse kan I læse 
på Niels Bjerres Vej Ejerlavs hjemmeside www.nielsbjerresvej.dk 

Der kan som bekendt ikke besluttes noget under punktet eventuelt. Men man kunne 
høre mange andre interessante ting. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

Marianne Møller 
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Konstituering af bestyrelsen: 

Lene Kjær Christensen, nr. 6, som blev foreslået og valgt til betyrelsen på 
generalforsamlingen, men som ikke var til stede på generalforsamlingen, sagde 
efterfølgende, at hun ikke så sig istand til at deltage i bestyrelsen på nuværende 
tidspunkt. 

Derfor er den valgte suppleant, Jørgen Kristoffersen, indtrådt i bestyrelsen. 

Bestyrelsen har holdt konstituerende bestyrelsesmøde onsdag den 16.2. og har 
konstitueret sig således: 

Formand: Jørgen Kristoffersen, nr. 29. 

Kasserer: Vagn Sindberg, nr. 20. 

Sekretær: Marianne Møller, nr. 31. 

 

 

 

 

Husk ejerlavets hjemmeside: www.nielsbjerresvej.dk 

På den kan du blandt andet finde: 

• Regnskabet 2010 – godkendt på generalforsamlingen 2011 

• Beretningen på generalforsamlingen 2011 

• Indbydelsen til generalforsamling 2011 

• Billeder fra petanqueturneringen 2010 og tidligere år 

• Tegninger over vedligeholdelse af vaskehusarealerne 

• Tegninger over vedligeholdelse af hække og stier/fortove 

• Brugsanvisning til ukrudtsbrænder  

• Lidt om de nye regler for opsætning af postkasser ved rækkehuse 


