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Referat fra generalforsamlingen 
Torsdag 14. maj 2009 kl. 19.00 
 
1. Valg af dirigent. 
Poul- Erik Larsen, Jupitervej 49 blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
2. Formandens beretning for 2008-2009. 
Formandens beretning foregik via et PowerPoint fremvisning. Slides kan ses på hjemmesiden, 
Indeholdende: 
Generalforsamling 2009 
 
Beretning for året der er gået, se slides: 
Information fra bestyrelsen, Nye medlemmer, Kontingent, Banklånet, Lokalbank-aktier, 
Snerydning, Ekstremt vejr, Kommuneplan 2009-2020, Diverse sager, Vendepladsen Polluxvej,  
Badebroen for ende af Sandagerhusvej, Mobiltelefonmaster, Digital TV, Nedgravning af elkabler 
og nye gadelamper, Lokalt Samvirke, Indbrud, Sten i vejkanten, Kantpæle, Hjørneforstærkninger, 
Beslutningsforslag fra bestyrelsen i 2009, Bestyrelsen, Milepæle for foreningen. 
 
Der kom bemærkninger til og om øvrige forhold.  
At hækkene på begge sider af vejen ved indkørsel fra Sennepsbakken til Saturnvej bør klippes ned, 
så der bliver bedre udsyn. 
At få fordelt de nye lamper til alles tilfredshed. Steen havde brugt et par timer sammen med en 
mand fra kommunen, med at gå rundt og afsætte mærker til placering af de nye lamper. Vi får 
samme antal, men de gamle står ikke alle helt hensigtsmæssigt. Så med de nye placeringer er det 
muligt at få fordelt lamperne så de får oplyst vejene optimalt. Specielt i krydsene skal der være godt 
oplyst. Den endelige placering er ikke endeligt bestemt.   
Der skal genetableres vulst Sennepsbakken/Saturnvej, som der var tidligere. Henrik er ankermand 
på dette projekt. 
Der var en der ønskede gadespejl i det skarpe hjørne ved Jupitervej 51, andre mente ikke det var 
nødvendigt. Svinget fungerer som en naturlig farthindring! 
Der kom et forslag om, at man skulle arbejde for at kunne bygge åbne carporte tættere på vejen. Det 
kan der ikke laves om på da det er bestemt af lokalplanen. Desuden er grundene i dette område af en 
sådan størrelse at det er muligt at planlægge sin carport på den lovlige del af grunden. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
3. Aflæggelse af regnskab for 2008 og budget for 2009. 
Jan gennemgik regnskabet. Regnskabet kan ses på hjemmesiden.  
Regnskabet blev godkendt.  
 
4. Indkomne forslag 
a) Opsætning af kantpæle i svinget på Vegavej. 
Dette blev afvist da der ikke er plads på området. 
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b) Forslag fra bestyrelsen 
Ny forstærkning i svinget på Jupitervej og i krydset Saturnvej/Jupitervej. Ligeledes skal 
forstærkning i svinget på Vegavej udbygges, samt i krydset Saturnvej/Polluxvej. Vulst ved 
Sennepsbakken ønskes reetableret.  
 
Disse forslag blev accepteret.  
 
5. Kontingent for 2010. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 1.600. 
Dette blev godkendt.  
(Der var et forslag om at fordoble indbetalingen, således at lånet kunne afvikles hurtigt. Dette var 
der ikke tilslutning til i forsamlingen.) 
  
6. Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne 2010. 
Uændret kr. 800 pr. bestyrelsesmedlem blev vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Steen Toft Jørgensen opstiller for 1 år.  
Steen blev genvalgt med applaus, og tak for det store arbejde han gør. Desuden takkede vi for den 
utroligt gode og brugervenlige hjemmeside som Steen holder ved lige. 
Jan Antonsen og Henrik Andersen opstiller for 2 år. Begge blev genvalgt. 
 
Bestyrelsen består af tre medlemmer, jf. vedtægtsændringen 2008. 
Så Katrine Tingleff og Dorthe Bjørn Andersen gik ud!    
 
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
Katrine Tingleff (Jupitervej 35) blev valgt. 
 
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. 
Jørgen Waldorff (Vegavej 4) og Poul Erik Larsen (Jupitervej 49) ville gerne fortsætte. Blev valgt 
med applaus. 
Samt revisorsuppleant Jan Petersen (Vegavej 6). 
 
Eventuelt. 
Der blev opfordret til at ordensregelementet bliver overholdt. Der bliver givet besked til udlejer om 
at få slået græsset. 
 
Henrik proklamerede at der vil blive afholdt RABATFEST Saturnvej. Så håber vi det bliver til 
noget dette år☺ 
 
Der var mødt ca 20 mennesker op incl. bestyrelsen.  
Generalforsamlingen sluttede i ro og mag kl. 20.30 
 
26. maj 2009 
Referent Dorthe Bjørn Andersen  
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Ovenstående referat godkendes hermed af generalforsamlings dirigent og bestyrelsen: 
 
 
 
 
Poul-Erik Larsen  Dato: ______________ 
Jupitervej 49 
dirigent ved generalforsamlingen Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Steen Toft Jørgensen  Dato: ______________ 
Mælkevejen 10 
formand for bestyrelsen   Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Henrik Andersen  Dato: ______________ 
Saturnvej 12 
næstformand i bestyrelsen   Underskrift: _____________________________________ 
 
 
 
Jan Anthonsen  Dato: ______________ 
Vegavej 13 
kasserer i bestyrelsen   Underskrift: _____________________________________ 
 
 
Dorthe Bjørn Andersen  Dato: ______________ 
Jupitervej 51 
bestyrelsesmedlem  Underskrift: _____________________________________ 
 
 
Katrine Tingleff, Jupitervej 35 Dato: ______________ 
Jupitervej 35 
bestyrelsesmedlem  Underskrift: _____________________________________ 
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