
Referat fra generalforsamlingen lørdag, den 11. 

marts 2017 

 

1. Valg af dirigent 

Walther Jensen blev valgt - han konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovlig indvarslet på www.kosig.dk. 

Dirigenten opfordrede til, at mobiltelefoner var stillet på lydløs og til at man 

rejste sig op og sagde sit navn, hvis man ønskede ordet. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Formanden startede beretningen med at oplyse, at generalforsamlingen næste 

år er den 10. marts 2018. 

Beretningen kan ses på www.kosig.dk 

Der var spørgsmål til den manglende sti mellem Hyttebyen og 

Blomstervænget. Der arbejdes fortsat for etablering af stien, men økonomien 

skal grundejerforeningerne selv stå for. 

Der var et par indlæg om, at kloakkerne ligger for højt i forhold til vejniveauet. 

Bestyrelsen kontakter Lunde Entreprenør herom, da de er i gang med rensning 

af sandfang. Også spørgsmål om rensning af sandfang/spuling af kloakkerne. 

Der spules om nødvendigt ellers blot sandsugning. 

Beretningen blev godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelsen og revisorer 

Kassereren fremlagde regnskabet. 

Der var spørgsmål til posten "vedligehold af veje", hvor der var budgetteret 

med kr. 180.000 men forbrugt kr. 88.222,75. Det skyldes som oplyst i 

beretningen, at vi ikke skulle betale for de grøfter, der er etableret for at 

afhjælpe vandproblemerne på Duevænget og Nordmarken. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent 

Budgettet blev fremlagt og der er ikke lagt op til kontingentstigning. 



Også her spørgsmål til posten "vedligehold af veje" hvor posten er delt i kr. 

95.000 og kr. 35.000. De 35.000 er kontrakten med Flemming Røn og i de 

95.000 er der taget højde for evt. regning fra kommunen vedr. kloaksystemet. 

Formanden oplyste, at der var lagt op til betaling over 3 - 4 år, og at det ikke 

var aftalt, om regningen uddeles til samtlige grundejere eller til 

grundejerforeningerne, som så har mulighed for at opkræve beløbet hos 

grundejerne.  

Hvis grundejerforeningen får regningen og skal dele den ud til hver enkelt 

grundejer var det den overvejende opfattelse, at dette så skal vendes på en 

generalforsamling 

Budgettet blev godkendt. 

5. Rettidigt indkomne forslag 

Forslagsstilleren trak forslaget, da han var tilfreds med, at bestyrelsen havde 

været i kontakt med grundejere om nye tiltag på legepladserne.  

Gav udtryk for, at det havde været rart, hvis de var blevet spurgt, inden 

bestyrelsen besluttede at placere hoppepuden på legepladsen på Nordmarken. 

Unge mennesker bruger området ved hoppepuden til småfester og det giver 

støj hos naboerne. Også generet af støj fra hop på puden. 

Forslag om at lave støjdæmpning tog bestyrelsen til sig og vil undersøge 

muligheder. Endvidere et ønske om at der var slukket for hoppepuden et par 

timer midt på dagen. Det vil bestyrelsen også overveje. Puden er i 

vinterhalvåret lukket for strøm medmindre man aktiverer en startknap. Der er 

dog stadig kun mulighed for at bruge hoppepuden i tidsrummet kl. 9 - 21. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant 

På valg Annette Noes, kasserer, som ikke ønskede genvalg. Forslag fra 

bestyrelsen om valg af Jan Nielsen, som tidligere har været revisor. Ingen 

modforslag, så Jan Nielsen blev valgt. 

På valg Henrik Bruun, formand, som blev genvalgt med applaus. 

På valg Ejvind Bøgild, suppleant, som også blev genvalgt 

7. Valg af 2 revisorer 

Guri Matthiesen og Joan Jakobsen blev genvalgt. 

8. Eventuelt 



Her kom der igen forslag om støjdæmpning ved hoppepuden og begrænset 

åbningstid, indtil der er etableret støjdæmpning. 

En grundejer spurgt ind til om bestyrelsen arbejder med klipning af høje træer 

i private nabo skel. Det gør den ikke, det må grundejerne selv klare. Endvidere 

henvises til hegnsloven. 

Spørgsmål om træer ved Sydmarken ud mod det brede tomme areal over mod 

Blomstervænget. Der klippes ikke i læbælterne, men de høje grantræer er ved 

at blive fjernet. 

Bestyrelsen havde ønsket en drøftelse af forventningerne til dens arbejde. Fra 

flere sider blev det tilkendegivet, at bestyrelsen gør det godt. 

Der blev sagt tak for arbejdet med vin til afgående kasserer, revisorer og 

flagudvalg. 

 

 

 

 

 

 

  


