
Generalforsamling 2021 Elsted-øst 

Generalforsamlingen blev afholdt i fredelige omgivelser i god stemning.  Der var fremmødt omkring 20 
personer ud over bestyrelsen. Fra bestyrelsen var alle tilstede på nær Mads. 

1. Valg af dirigent. 
a.  Poul Iversen valgt. Poul konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og at det 

grundet Corona er acceptabelt at den blev udskudt.  
2. Bestyrelsens beretning. Se hjemmesiden elsted-oest.dk 

a. Der er flere som ønsker at opdatere serviceaftale om grønne områder til at omfattet stien 
rundt om regnvandsbassinet over mod Hybenhaven. 

b. Der bliver spurgt til fældning af træerne mod Hybenhaven. De fleste er positive en enkelt er 
nervøs for lovligheden men til det svarer bestyrelsen, at kommunen har sagt god for det. 
Efter vores bedste overbevisning er det således kommunens problem hvis det mod 
forventning er ulovligt.  

c. Der er en revne i asfalten i birkehaven mellem 13 og 29. Vi skal nok have tubet asfalten 
snarest.  

d. Stierne rundt omkring i Birkehaven og Hindbærhaven har mange revner. 
3. Aflæggelse af regnskab. 

a. Vibeke læser regnskabet op. Kan findes på hjemmesiden.  
b. Spørgsmålet om henlægges til vejfoden. Vi har sandsynligvis brug for at hæve kontingent 

for at imødegå udgiften når asfalten skal skiftes. Nogle estimerer at det kommer til at koste 
2.000.000 og vi har lige nu 800.000, der også skal dække stierne. En ide er, at få et firma til 
at give et estimat på hvor meget det kommer til at koste og hvornår det skal ske.   

4. Rettidigt indkomne forslag. 
a. Birthes forslag om skriftlig omdeling af indkaldelse og regnskab nedstemmes.  
b. Forslag til vedtægtsændringer omkring omdeling af dokumenter blev vedtaget med mere 

end 2/3-dels flertal og er derfor gældende.  Det bliver nævnt, at det ville være godt hvis der 
laves en yderlig ændring til vedtægterne således at der varsels én gang 14 dage før sidste 
frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen i stedet for 14 dage for selve 
generalforsamlingen. Bestyrelsen lover at lave et ny forslag til næste generalforsamling. 

c. Forslag omkring godtgørelses af bestyrelsesmedlemmer på 1000kr til hvert medlem blev 
vedtaget. Ingen stemte imod. Forslaget vedtaget. 

5. Fremlæggelse af budget 
a. Vibeke fremlægger budgettet. Ingen kommentar til det fremlagte budget. Budgettet findes 

på hjemmesiden. 
6. Valg af bestyrelsen. På valg Lars, Kasper og Vibeke 

a. Alle modtager genvalg uden modkandidater. Lars ønsker sandsynligvis ikke at forsætte 
efter næste generalforsamling. 

b. Valg af 2 suppleanter. 
i. Jan Birkehaven 63 

ii. Poul Iversen Hindbærhaven 51 
7. Valg af revisor 

a. Jens Hindbærhaven 48. 
b. Inge-Dorte birkehaven 3. 

8. Evt. 



a. En gruppe af beboere som ønsker sig mere natur i området holder et oplæg med forslag til 
at ændre de grønne områder. De lover at sende bestyrelsen en beskrivelse af det deres 
idekatalog som derefter vil blive offentlig gjort på hjemmesiden med gruppens 
kontaktinformationer i tilfælde af, at nogen ønsker at bidrage. Der mangler stadig et stykke 
vej før gruppen er parat til at præsentere konkrete forslag med budgetter. Men formålet er 
også i første omgang at afsøge mange forskellige tiltag. Et foreløbig lille udpluk af 
præsentationen i punktform.  

i. Blomsterbede 
ii. Kuperet terræn omkring legepladsen 

iii. Kvashegn 
iv. Frugttræer  
v. Blomster i regnvandsbassinet, sti rundt om regnvandsbassinet mod hybenhaven. 

b. Hundeposer stander er ofte tomme og en er ved at falde omkuld. 
c. Udkørsel fra hindbærhaven og birkehaven er farlig. Biler har ubetinget vigepligt da der er 

skiltet således. Nogle påstår at både biler og cykler har ubetinget vigepligt dette må 
undersøges nærmere. Måske de hække som grænser op til krydset vokser for langt ude og 
forhindrer bilernes udsyns, dette er ligeledes værd at undersøge. Vi opfordrer både cykler 
og bilister til at kører varsomt.   

d. Der er et ønske om at hurtigst muligt fastsætte en arbejdsdag i maj. Det kan dog først gøres 
efter næste generalforsamling da der kan være en ny bestyrelse til den tid. 

e. Affaldsbiler og nogle beboere kører for stærkt i området.  Vi ved ikke helt, hvad vi kan gøre 
ved det. Gode forslag modtages gerne.   

 


