
Referat Generalforsamling 2019  

Grundejerforeningen Alpeparken  

 Onsdag d. 28.3.2019 kl. 19.30  

  

Pkt. 1 Valg af dirigent:  

Henrik Bekker, Brennerpasset 88, blev valgt.  

  

Pkt. 2 Formandens beretning:  

2018 har været et år med få aktiviteter. 

 Der har været enkelte små projekter i grundejerforeningen i det forløbne år. 

Fjernelse af råger fra den kommunale skov ved Agertoften, der grænser op til 

grundejerforeningen. Opgaven er løst med stor succes. 

Der er malet hajtænder på den gennemgående sti mellem Bernhardpasset, Gothardpasset og 

Brennerpasset. Det har medført at cyklisternes adfærd er blevet mere hensynsfuld, når vejen 

mellem stien skal forceres. 

Der er plantet nye planter på den øverste del af stamvejen på Brennerpasset. De har haft en svær 

start med en meget tør 2018 sommer. 

Det har været planlagt at renovere legepladserne. Dette projekt er ikke kommet videre pga. 

manglende ressourcer. 

Det var planlagt at beskære læhegnet mellem Brennerpasset og marken mod vest. Der har været 

taget kontakt til PV. Johansen, der er ansvarlig for hegnet, om beskæring. PV har ikke taget initiativ 

til at udføre denne opgave. Dette emne drøftes også under indkomne forslag  

Ellers har jeg kun tilbage at sige pænt tak til de personer der har været involveret i de forskellige 

projekter i løbet af 2018.  

  

Pkt. 3 Rettidigt indkommende forslag  

Forslag 1: Klip af læhegn. Brennerpasset og marken mod vest. 

Forslag om 20.000 kr. til dette projekt i 2019 

Forslaget blev godkendt med flertal. 

  

Forslag 2: Omplantning af skrænt og nylægning af trappe ved legeplads på Brennerpasset 



Forslag om 10.000 kr. til dette projekt i 2019 

Forslaget blev godkendt med flertal.  

 

Forslag 3: Klip af birketræer på grundejerforeningen område ved siden af Brennerpasset 15. 

Forslag om 10.000 kr. til dette projekt i 2019 

Forslaget blev godkendt med flertal.  

 

Forslag 4: Niveau opretning foran shelter.  

Forslag om 5.000 kr. til dette projekt i 2019 

Forslaget blev godkendt med flertal.  

 

Forslag 5: Køb af ny trailer 

Forslag om 5.000 kr til dette projekt i 2019 

Forslaget blev godkendt med flertal. 

 

Forslag 6: Bordebænkesæt til enden af Gotthardspasset 

Forslag om 10.0000 kr. til dette projekt i 2019 

Forslaget blev godkendt med flertal. 

 

Forslag 7: Legeplads fornyelse 

Legepladsudvalget kommer med et forslag for den langsigtede plan for områdets legepladser. 

 

Pkt. 4 Aflæggelses af regnskab  

Budget og regnskab blev vedtaget.  

  

Pkt. 5 Fastlæggelse af kontingent  

Bestyrelsen lægger op til et stigning i kontingentet med 100 kr./år til 1.050 kr./år pr. parcel.  

Vedtaget, og der var enighed om at vi i fortsat har en billig grundejerforening.  

  



Pkt. 6 Valg af formand 

Ole Nielsen, Brennerpasset 86 – Genvalgt  

  

Pkt. 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer  

Michael Lyster, Brennerpasset 164 - genvalgt  

Hans Henrik Hanberg, Brennerpasset 92 – genvalgt  

  

Pkt. 8 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

Ingelise Lindholst Brennerpasset 38A- genvalgt  

Mikael Nysom, Gotthardpasset 18 – valgt  

  

Pkt. 9 Valg af 2 revisorer  

Anna Margrethe Johansen, Brennerpasset 13A - genvalgt  

Erik Jensen, Brennerpasset 96 – genvalgt  

  

Pkt. 10 Valg af 2 revisorsuppleanter  

Thomas Plougmand, Brennerpasset 89 - genvalgt  

Tina Hansen, Brennerpasset 71 - genvalgt  

  

Pkt. 11 – Eventuelt  

Der kommer nye hustands skraldestativer til efteråret. 

Enkelte grundejere fodrer fugle, måger og rådyr i deres haver. Dette til gene 

for de omkringboende grundejere. Generalforsamlingen opfordrer grundejere til ikke at 

fodre uhensigtsmæssigt, så måger og rotter tiltrækkes.  

Hvis der opdages rotter i grundejerforeningen, skal kommunen kontaktes umiddelbart. 

Hjertestarter. Skal vi undersøge om der skal være en i Grundejerforeningen! Henrik Becker 

undersøger hvad der skal til for at få opsat en. 

Når motorvejen udvides til 3 spor stiger støjbelastningen i området.  

 

Hunde, der skider på grundejerforeningen. Stop med dette.  



Webmaster søges til grundejerforeningens hjemmeside. 

Nabohjælp. Opfordres at benytte app. 

 

Udvalg:  

Forskønnelsesudvalget:  

Finn Isaksen, Brennerpasset 61  

Inge-Lise Lindholst, Brennerpasset 38a  

  

Legepladsudvalget:  

Jannie Jensen, Brennerpasset 118   

Rasmas Madsen Brennerpasset.40B  

Henrik Bekker, Brennerpasset 88 

 

Trailerudvalget:  

Knud Lassen, Brennerpasset 122   

  

Bestyrelsen  

Grundejerforeningen Alpeparken  

28.3.2019 


