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 Referat fra Generalforsamling 20. August 2015 for Juvelvej 6-32  
 
Til stede:  
Repræsentanter fra: hus nr. 10, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30 og 32 
 
1. Indledning 
Carsten bød velkommen.  
 
2. Valg af dirigent:  
Ole som takkede for valget. 
 
3. Valg af referent.  
Anette meldte sig frivillig, da der ikke var andre. 
 
4. Gennemgang/opfølgning af sidste års referat.  
Referatet fra sidste år var ikke medbragt til mødet, derfor udgik dette punkt.  
- Nabohjælp: der har ikke været interesse/behov  
- Hellige 3 konger: Hyggeaften med afbrænding af juletræer på legepladsen. Varm kakao mm. arrangeres af 
festudvalget – vejret drillede men træerne blev brændt af til Sant Hans. 
- Beskæring af træerne: er blevet gjort i 2015 – se under pkt. Evt. for næste periode 
- Asfaltudvalget lægger mere på opkørslen (Brian køber ind) – punktet er stadig åbent. 
 
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/Lili. 
Saldo 2015: 8743, 00 kr. 
Udgifter for året til følgende begivenheder: 
Gadefest: 1701,17 kr. 
Træer: 2281,25 kr. 
3* 60 år (Thorbjørn nr. 14, Poul nr. 16 og Frede nr. 22) 
Barselsgave – Line og Mads (nr. 6) 
Bisættelse – Kurt (nr. 26) 
2* konfirmation (nr. 18 og 20) 
 
Saldo d.d. efter alle indbetalinger: 8729,82 kr. 
 
Kontingentet fastholdes på 500,00 kr. til indbetaling i juli 2017. 
Der er på mærkedags-listen angivet fire runde fødselsdage inden næste generalforsamling. 
 
Lili roste alle med hensyn til overholdelse af betalingsfrister. 
 
6. Nyt fra legepladsudvalget. 
Rækværket langs den lille sti og træet fra de gamle bænke er fjernet. Der har ikke været arrangeret de 
arbejdsdage, som aftalt i 2015 – Legepladsudvalget (Nr. 6, 26 og 30) beklager. 
Line og Mads ønsker at udgå af udvalget p.g.a. manglende tid. 
 
  
7. Nyt fra hjemmesiden v. Kirsten:  
Hjemmesiden fastholdes. Rar som dokumentarkiv men anvendes ikke meget 
Kirsten har oprettet en lukket Facebook gruppe, som alle kan tilmelde sig. Der er d.d. 2 medlemmer – blev 
udvidet med en under generalforsamlingen. 
Ros til Kirsten for hjemmesiden. 
Jean Marc oplyser, at han ikke får mails fra Kirsten – hun undersøger årsag. 
 

8. Næste års festudvalg. 

Lene i nr. 18 og Line og Mads i nr. 6  

 

9. Årets Juvel.  

Jean Marc for sin indsats med pælene på fællesarealet. Jean Marc modtog applaus. 
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10. Indkomne forslag. 
Vi har modtaget tre forslag.  
 
Poul og Ulla skriver følgende:  
Fællesarealet trænger virkelig til forandring.  
Det er sørgeligt at se på, at fællesarealet forfalder. Ukrudtet står 1/2 meter højt både omkring plænen og ved 
legeredskaberne.  Det opstillede klatretræ er pilråddent ved bunden.  Ukrudtet har frit spil i faldsandet.  
Alt træværk inkl. bommen ved stien er pilråddent. Fjernelse af telefonpæle v. Legepladsen pga. Sikkerhed – 
forslag fra 2015 – er gjort. 
 
Forslag:  
1. alt træværk fjernes  
2. faldsand vandes med ”flydende hakkejern”  
3. alternativt vedr. ”flydende hakkejern” sås græs i arealet med faldsand  

Vedr. ”nøgle” til fællesarealets vedligeholdelse, må dette også indebære en tur med en trimmer omkring 
legeredskaber, borde/bænke med mere. Dette vil kun gøre arealet kønnere at se på.  

Anette foreslår:  
1. der fastsættes to dage pr. år til rengøring af legeplads  
2. der indkøbes flere gule planter  
 
Carsten og Lisbeth har følgende forslag:  
Legepladsudvalget nedlægges og erstattes af fælles arbejdsweekender.  
 
Kirsten foreslog, at der monteres skilt med ”færdsel på eget ansvar” ved legepladsen. 
Anette fastholder forslag om to årlige arbejdsdage 
 
Besluttet: Jean Marc og Carsten udarbejder forslag til total renovering og fremtidig vedligeholdelse af 
fællesarealet senest ultimo 2016. 
 
11. Evt. 
Poul efterlyste afklaring om kommende klipning af vejtræer, hvilket gav anledning til debat om pris og 
metode.  
Det blev besluttet, at hver husstand skal selv sikre afklaring med gartner eller klippe selv, idet træerne er 
meget forskellige og IKKE kan klippes ens alligevel. 
 
Lili takkede for buket og flaske. 
Kurt blev mindet. 
  
To do liste – og til opfølgning i 2017:  
 

Hvad Hvem hvornår 

Asfalt Brian, Kirsten og Anette Brian køber ind snarest. Herefter 
udlægning 
      

Træer alle Hver husstand sørger selv for 
klipning eller bestilling af klipning. 

Fællesareal – Plan over total 
renovering 

Jean Marc og Carsten Ultimo 2016 

Mail liste – Jean Marc får ikke 
mails.  

Kirsten  Snarest 

   
 


