
Referat fra generalforsamling i 

grundejerforeningen Bispeengen – 

Munkemaen 26-3-2015   
 

15 fremmødte foruden bestyrelsen. 

1. Valg af dirigent 
Svend Pedersen føre ordet.  

2. Formandens beretning 
Michael Skjellerup fortæller om hans ønske om at stoppe som formand for foreningen. 

Der bliver fortalt om situationen omkring foreningens nye hjemmeside.  De fremmødte bliver informeret om at 

hjemmesiden ikke vil inkludere historiske information som ellers var tilgængelige på den tidligere hjemmeside. 

De fremmødte bliver informeret omkring Nordskovs arbejde udført i området.  

Der informeres omkring den udførte opretning af fortovsfliser.  

Defekt brønd blev udbedret ved Bispeengen 56. 

Der informeres om den udførte forårsrengøring samt om at dette udføres igen foråret 2015. 

Der fortælles om indkøbte borde-bænke til området.  

De fremmødte informeres omkring status for trafiksanering af Bispeengen.  

Der er indhentet tilbud på færdiggørelse af slidlag Munkemaen ulige numre. 

 

Bemærkninger / spørgsmål til formandens beretning 

1. Der skal ses på det udførte arbejde i reparation af defekt brønd 

2. Der blev fastsat forundring omkring manglede referater forrige generalforsamling samt løbende møder i 

bestyrelsen.  

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2014 
 

Ulrik gennemgik regnskabet for de fremmødte og godkendt af generalforsamlingen 

 

 



 

4. Indkomne forslag 
 

Forslag 1 

Trimning af de 4 træer mellem Bispeengen 43-45 og den tidligere præstegård. Forslaget er bragt af 

Dennis Møller i nr 43. 

Bemærkninger til forslag 1 

Bestyrelsen kigger på opgaven. 

 

 

Forslag 2 

Ønske om at bestyrelsen går aktivt ind i problemer med efterladenskaber efter husdyr, herunder også 

katte. Opfordringen går på at bestyrelsen skal tage dette op med f.eks. skiltning, rundsending af 

henstilling om at overholde almindelige regler. Der bliver i den forbindelse også nævnt at hunde skal 

føres i snor, med henvisning til en paragraf i hundeloven. Forslaget er bragt af Bispeengen nr. 50 uden 

navn :o) 

Bemærkninger til forslag 2 

Opfordring til hundeejerne om at opsamle hundens efterladenskaber via det omdelte nyhedsbrev samt på 

foreningens hjemmeside.  

Bestyrelsen arbejder videre med problemstillingen.  

 

Forslag 3 

Oprettelse af defekte træ-bomme ved grønne områder. 

Bemærkninger til forslag 3 

Bestyrelsen kigger på situationen. 

5. Valg til bestyrelsen 
 

Claus Borg stiller sig til rådighed men med krav om ikke at blive formand eller kasserer. 

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af nye medlemmer til bestyrelsen.  

Christian Dollerup blev genvalgt til bestyrelsen. 

 



6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 

Valget blev ikke gennemført og Claus Hammerich og Helle Tralle ønskede ikke genvalg.  

7. Valg af revisor 
Johnny Hansen blev genvalgt som revisor. 

 

8. Valg af revisorsuppleant 
Henrik Mitts blev valgt som revirsorsuppleant.  

 

9. Fastsættelse af kontingent  
 

Kontingentet til foreningen bibeholdes på 900 kr årligt. 

 

10. Godkendelse af budget 2015 
 

Budgettet for 2015 er godkendt. Budgettet bliver gjort tilgængelig på hjemmesiden.  

 

11. Eventuelt 
 

Ønske om udskiftning af busskur over for Klostergården. Bestyrelsen kigger på det. 

 

Der fremsættelses ønske om at foreningen tager kontakt til Søhus skolen med en opfordring om mere 

oprydning i skolen nærområde.  

 

Bestyrelsen retter henvendelse til Søhus skolen omkring den faretruende trafik situation ved busstoppestedet 

hvor elever færdes på vejbanen. 

 

Vedtægterne omkring parkering på grønt område der grænser op til en ejendom skal opdateres så disse er i 

overensstemmelse med gældende lovgivning. Der vil på gen ekstra ordinære generalforsamling blive 

fremsat forslag til ændring af §14.  



 

Opfordring til grundejerne om at deres hæk og træer ikke må obstruere fortove og vejbaner. Bestyrelsen 

besigtiger dette på den kommende markvandring.  

Enkelte af de fremmødte var utilfredse med bestyrelsens arbejde og opfordrede denne til at trække sig. 

Bestyrelsen valgte ikke at trække sig på generalforsamlingen.  

Der blev fremsat forslag til opstilling af hunde-poser på udvalgte steder i området.  

 

 

 

 

 

 

 


