
Referat – Generalforsamling, Grundejerforeningen Espely; Rødovregaard 

 

19. April 2023 

 

Flot fremmøde med mange deltagere 

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Forslag, herunder kontingent 

5. Valg af Bestyrelse 

6. Vejfest og fastelavnsfest 

7. Evt. 

 

1. Valg af Dirigent 
 

Henrik Jepsen #18 valgt som dirigent 

HJ konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt jf vedtægterne 

 

2. Formandens beretning 

Se vedlagte 

Spørgsmål blev rejst til Formandens beretning: 

 Henrik, #38: Var kommunen til stede ved Vejsyn?? Nej. 

 Opfordring at involvere kommunen i vejsyn. 

 Kantsten er mange steder kørt helt ned i niveau med kørebane, 

 

Formandens beretning blev derefter godkendt. 

 

i. Henvendelsen/information om skader på fliser/vej kan sendes til 

Formanden/bestyrelsen 

 

ii. Alarm – interesserede kan henvende sig til Ken(#13) 

Der er dog pt ikke mulighed for tilkobling, da udbyderen mangler 

komponenter 

 



iii. Bestryelsen indstiller at YouSee abonnement via GrF droppes inden for 

årrække(se Forslag) 

 

iv. Alle opfordres at oplyse GrF(Formanden) ved ny e-mailadresser 

(ikke omtalt på Generalforsamlingen: det oplyses at GrF har FB-gruppe – alle 

beboere på vejen kan blive medlem. Kontakt Bestyrelsen 

 

 

3. Regnskab 

Kasserer redegjorde for regnskabet 

Mindre fejl – fanget af revisor, og korrigeret. 

Ingen udgifter i år til snerydning 

Opsparing fortsætter, men skal formentlig også bruges et større beløb til vej fremadrettet. 

Udgifter til adm/gebyrer ifm konto/betalinger øges. 

Udgifter til fastelavnsfest / vejfest har egenbetaling fra deltagerne, og meget lille udgift i regnskabet 

Forventelige omkostninger i 2024; fortsat vej, Jubilæumsfest. 

 

Spørgsmål blev rejst til Regnskabet: 

 Er Espely Privat Vej/Privat Fælles Vej(Henrik #38). Afklaret at Espely er Privat Fælles Vej, 

 Er der indhentet juridisk assistance ifm vejsyn(Nanna #19). Nej 

 Har Best. set gravetilladelsen for Fj/Vandrenovering(Henrik, #38). Nej 

 Best. bør afklare/etablere kendskab til vejstatus(John, #58) 

 Tilbud om bistand ifm kontakt til kommunen(Henrik, #38) 

 Tilbud om juridisk assistance(Nanna, #19) 

 Mulighed for betaling af kontingent via MobilePay (MP)(Peter, #11).  

  Formentlig for dyrt(i adm/indsats) at skifte fra BS til MP, eller tilbyde MP som 

  ekstra mulighed.  

 

Regnskabet blev derefter godkendt. 

 

4. Forslag, herunder kontingent 

Forslag om vejbump mhp at reducere fart på Espely(Christoffer, #29) 

Flere børn på vejen. Ønske om at etablere fartreducerende tiltag(vejbump) 

Dialog om forslaget, og om dette kan iværksættes uden et konkret oplæg, inkl økonomi. 



Tove(#5): Rejst flere gange i den tid T. har boet i Espely. Nu bør Best. gøre noget!! 

Forslaget blev derefter formuleret at ”etablere arbejdsgruppe at undersøge og etablere 

beslutningsoplæg omkring vejbump.”. Beslutning kan derfra enten tages direkte i 

bestyrelsen(hvis det vurderes at kunne gøres inden for foreningens drift), eller via 

generalforsamlingen(evt. Ekstraordinær) 

Drøftelser og dialog om vejbump, historik, mm. 

Der blev lavet tilkendelgivelse (ikke egentligt afstemning om selve vejbump) 

 Stor tilslutning. 

Forslaget om etablering af arbejdsgruppe blev vedtaget. 

 

Forslag om terminering/opsigelse af YouSee-aftalen med Grf. Espely.  GrF(Bestyrelsen) 

Forslag om senest om 3 år at få alle afmeldt fælles YouSee via GrF.  

Ken/Kasserer tilbyder rådgivning/input for interesserede der gerne vil høre om 

muligheder/alternativer. 

Senest om 3 år(2026) termineres fælles YouSee aftale.  

Det vil fortsat være muligt at etablere individuel aftale med YouSee. 

Forskellige spørgsmål om udfasningsperiode, etablering af fibernet (pt besværliggjort af 

gravning til fjernvarme og renovering af vandforsyningen) og hjertestarter (påvirkes ikke 

(men bruger samme el-forsyning)) 

 

Forslaget blev sendt til afstemning: For stemte 19, Imod stemte 1.  

Forslaget er hermed vedtaget.  

 

Kontingent 

Bestyrelsen indstiller uændret kontingent samt bidrag til vejfond. (hhv. 1.000kr / 1.000kr) 

Ingen kommentarer 

Kontingent og bidrag til vejfond vedtaget uændret for 2023. 

 



 

 

5. Valg af Bestyrelse 

På valg: 

Henrik Lynnerup(#32, Formand)   Genvalgt 

Camilla Andreasen(#20, Best. Medl)  modtager ikke genvalg 

  Henrik Jepsen(#18, Best. Suppl)   indtræder på CA’s plads 

Peter Andersen(#24, Best. Medl)  Genvalgt 

Poul Jønsson(#83, Revisor)   Genvalgt 

Henrik Jepsen(#18, Best. Suppl)   overgået fra Best. Suppl til Best. Medl 

  Christoffer(#29)    valgt som ny Best. Suppl. 

Ikke på valg 

 Niels S. Nielsen(#52, Best Medl)   Udtræder af Best. 

  Martin Bjørn(#40)   valgt som nyt Best. medl. 

 Kasserer, Ken Remontius(#13)   forsætter uden valg 

Helle Andersen(#26, Revisor)   fraflyttet 

  Michael Hovvang(#21 , Revisor Suppl)  indtræder på Helles plads 

  Thomas Fagerberg(#15)   valgt som ny Revisorsuppl. 

Bestyrelse mv består dermed af flg: 

Henrik Lynnerup  (#32, Formand) 

 Ken Remontius   (#13, Kasserer)  

 Henrik Jepsen   (#18, Best. Medl) 

 Martin Bjørn   (#40, Best. Medl) 

 Peter Andersen   (#24, Best. Medl) 

 Christoffer   (#29, Best. Suppl) 

Poul Jønsson   (#83, Revisor) 

 Michael Hovvang  (#21, Revisor) 

 Thomas Fagerberg  (#15, Revisor Suppl) 

 

6. Vejfest og fastelavnsfest 

Charlotte Remontius(#13) orienterede om Festudvalg og aktiviteter 

Festudvalg; Charlotte(#13), Camilla(#20), Anne-Lii(#18), Lis(#32) 

Interesserede er meget velkomne at være med. 

Fastelavensfest og vejfest på Espely er gode traditioner 

Vejfest 2023 er planlagt til 19. Aug. 



Jubilæumsfest i 2024. Seneste Jubilæumsfest blev afholdt på Rødovregaard (2014) 

 

Lis Lynnerup forestår fortsat udlån af foreningens fællesudstyr – partytelte og borde 

 

7. Evt 

Der blev talt om Venderen og petanque-banen dér – trænger til vedligeholdelse 

Grus på banen – men formentlig også behov for kanter. 

 

Camilla (#20) spurgte om andre også har oplevet meget lavt vandtryk. 

Flere tilkendegav at det havde varieret lidt under vedligehold, men tilsyneladende specifikt problem 

med #20’s meget lave tryk.   

 

Dirigenten takkede for God ro og orden 

Tak for i aften. 

 


