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6. september 2022 

 

Referat af generalforsamlingen i grundejerforeningen Småland søndag 31. juli 2022 

 

 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Jan Henrik Tiede (Enøvej 8), da der ikke var nogen 
modkandidater blev Henrik valgt. 
 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Beretningen er vedlagt som bilag. 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Kassereren gennemgik årsregnskabet. Regnskabet blev godkendt uden 
bemærkninger. 

 
4. Forslag fra bestyrelsen, derunder budget og fastsættelse af kontingent 

Kassereren gennemgik budget 2022 – 2023, der blev godkendt. I budgettet var 
der budgetteret med uændret kontingent på 600 kr., hvilket dermed også blev 
godkendt. 

 
5. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet nogle forslag fra medlemmerne, hvorfor 
generalforsamlingen hurtigt gik videre til næste punkt. 

 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Formanden Marianne Nielsen og Aage Pedersen var på valg og modtog begge 
genvalg. 
 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen 
Som suppleant til bestyrelsen blev Margrethe Skovgård genvalgt. 
 

8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Erik Popp Andersen blev genvalgt som revisor og Erling Gudmund Krog blev 
genvalgt som revisorsuppleant. 

 
9. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 
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Dirigenten erklærede herefter at generalforsamlingen var slut og takkede for god ro 
og orden. 

Formanden takkede for et godt møde 

 
Marianne Nielsen 

Forkvinde 

 
Poul Lund Jensen 

Sekretær og referent 
 

 

Jan Henrik Tiede 

Dirigent 







Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster og vejskilte mv. Ved 
beskæring skal du huske på, at våde grene tynges ned. 
På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære godt, så trafikanter kan se til begge 
sider, inden de krydser vejen". 

Vi ser desværre at det kniber mere og mere med at få holdt rabatten ud mod vej og få 

holdt stierne. Stier skal være farbare, tænk især på udhængende grene med torne og 
lignende, samt at få slået græsset på rabat og stier. 
Ligeledes kniber det med at få holdt de ubebyggede grunde, jf. vedtægter §17 skal disse 
grunde slås mindst 2 gange årligt, så flyvende ukrudt holdes nede. 

Vi opfordre til at hver grundejer gør deres for at holde området - også lidt uden for egen 
matrikel, det er i alle interesse at holde området attraktivt. 

Hjemmesiden 

På vores hjemmeside findes et skriv til opslagstavlen. Grundejerforeningen vil med 
denne seddel, gøre opmærksom på nogle enkle regler for godt naboskab. Sedlen har 
fået en lille opdatering med piktogrammer, således at den nu også gerne skal kunne 
forstås af f.eks. udenlandske lejere. Print den ud til jeres opslagstavle. 

På foreningens hjemmeside er der ligeledes links til vedtægter, regnskab, lokalplan mv. 
Her kan man også melde adresseændringer, oplyse sin e-mailadresse, tilmelde betaling 
af kontingent på PBS m.v. 
Vi vil opfordre til at gå ind og få oplyst e-mailadresse og tilmelde nyhedsbrev så vi 
hurtigt kan skrive information ud til alle, de der endnu ikke har tilmeldt betalingsordning 
vil vi igen opfordre til at få det gjort. 

Til orientering kan vi oplyse, at hver gang der skal et sommerhus til salg, skal foreningen 
udfylde papirer til ejendomsmægleren. Vi har i bestyrelsen fastsat et gebyr herfor på 750,
og de første 2 x 750,- er sat ind på vores konto. 

Hjemmeside 
www.gf-smaaland.dk 

Mailadresse 
formand@gf-smaaland.dk 

Telefon: 
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