
Ejerforeningen Giberå, Mårslet 
 
Referat fra generalforsamlingen torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.00 
 
Deltagere: 19 huse er repræsenteret, 4 fuldmagter - (46 stemmer i alt) 
 
Referent: Jesper, nr. 173A 
 
_____________________________________________________________________________________
  
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent/ordstyrer samt optælling af medlemsrepræsentationen på mødet. 
 

2. Formandens beretning 
 

3. Kassererens forelæggelse af årsregnskab 
Fastlæggelse af kontingent samt budget for 2016 behandles sidst på mødet under pkt. 9. 

 

4. Valg af formand 
Henrik Castenskiold (nr. 151) er på valg 

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Den nuværende bestyrelse er: Nicoaj Skaaning Tosti (nr. 97A), Ole Bisgaard (nr. 123), Henrik Castenskiold (nr. 151), Thomas 

Hey (nr. 167), Jacob Engedal (nr. 169A), Jesper Holmgaard (nr. 173A). 5 medlemmer udover formanden. 

Nicolaj Skaaning Tosti, Ole Bisgaard og Jacob Engedal er på valg og genopstiller alle.  

 

6. Valg af suppleanter 
Der skal vælges 1 eller 2 suppleanter. Jette Røddik Korneliussen, har været suppleant i den forløbne periode og genopstiller. 

 

7. Valg af revisor 
Else Pihlkjær har været revisor i den forløbne periode og genopstiller. 

 
8. Forslag 

a. Permanent videreførelse af den kollektive algeafrensning indtil det bliver muligt at male fa-
caderne 

b. Opsætning af hjertestarter 
c. Skiltning med ”Legende børn” 

 
9. Fastsættelse af kontingent og budget 

• Kontingent for 2017 foreslås fastsat til kr. 500,- 
• Godkendelse af budget for 2016 

 
10. Eventuelt 
 
Bilag: 
- Regnskab 2015 / Budget 2016 
- Forslag fra Bestyrelsen 



Ad 1) Valg af dirigent samt optælling af medlemsrepræsentation 
- Lars (nr. 169B) blev valgt som dirigent. Lars konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt. 
- Medlemsrepræsentation: 19 huse er repræsenteret, 4 fuldmagter. Hver med 2 stemmer (46 stemmer 

i alt) 
 
Ad 2) Formandens beretning 

- Formandens beretning blev godkendt af alle. 
 
Ad 3) Kassererens forelæggelse af årsregnskab 

- Regnskabet blev godkendt af alle. 
- Det blev bemærket, at den ubrugte konto bør lukkes. Dette vil kassereren sørge for. 

 
Ad 4) Valg af formand 

- Henrik (nr. 151) genopstillede til formandsposten. Henrik blev valgt. 
 
Ad 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

- Nicolaj Skaaning Tosti (nr. 97A), Ole Bisgaard (nr. 123) og Jacob Engedal (169A) var på valg og øn-
skede at genopstille. Alle blev genvalgt.  

- Thomas Hey (nr. 167) og Jesper Holmgaard (nr. 173A) blev valgt sidste år og er dermed ikke auto-
matisk på valg.  

- Bestyrelsen for den kommende periode er herefter: 
o Henrik Castenskiold (nr. 151) 
o Ole Bisgaard (nr. 123) 
o Nicolaj Skaaning Tosti (nr. 97A) 
o Thomas Hey (nr. 167) 
o Jacob Engedal (nr. 169A) 
o Jesper Holmgaard (nr. 173A) 

 
Ad 6) Valg af suppleanter 

- Der skal vælges 1 eller 2 suppleanter. 
- Jette Røddig Korneliussen (153) var suppleant i den forgange periode og genopstillede. 
- Der var ikke andre der meldte sig. 
- Jette blev genvalgt. 

 
Ad 7) Valg af revisor 

- Else Pihlkjær (149) var revisor i den forgange periode og genopstillede. 
- Else blev genvalgt.  

 
Ad 8) Forlag 

a) Permanent videreførelse af den kollektive algeafrensning indtil det bliver muligt at male facaderne: 
Vedtaget med 43 stemmer for og 2 imod, 1 blank. 

b) Indkøb og opsætning af hjertestarter: 
Vedtaget med 40 stemmer for og 6 blanke. Den kan evt. hænge i carporten i nr. 173A. 
Muligheden for at registrere hjertestarteren ved Trygfonden blev drøftet.  

c) Skiltning med ”Legende Børn”: 
Vedtaget med 43 stemmer for og 3 blanke.  
Muligheden for også at opsætte ”Nabohjælp” skilte blev drøftet og undersøges nærmere. 
 



 
Ad 9) Fastsættelse af kontingent og budget  
Kontingentets størrelse for 2017 blev drøftet.  
Skulle kontingentet nedsættes til kr. 500 eller fastholdes med kr. 750. 
Fastholdelse af kontingentet for 2017 med kr. 750 blev vedtaget med 32 stemmer for, 3 stemmer imod og 11 
blanke.  
 
Budgettet for 2016 blev godkendt.  
 
Ad 10) Eventuelt 
 

- Der blev spurgt ind til, hvorvidt nye beboere bliver budt velkommen. Bestyrelsen oplyste, at de nye 
beboere får et velkomstbrev og en flaske vin eller lignende.  

- Afmærkningspæle langs stikvejene, hvad betyder de?. 
Der er opsat afmærkningspæle af hensyn til snerydning, for at hindre at græskanterne rives op. Hvis 
de forsvinder eller går i stykker kan der rettes henvendelse til Henrik (nr. 151) 

- Forslag om 10 års-jubilæumsfest i 2017. Der var generelt opbakning til, at der afholdes en fælles fest 
i anledning af, at det er 10 år siden der var indflytning i de første huse. Bestyrelsen vil overveje mu-
lighederne og evt. have det med som forslag til næste generalforsamling.  

 
 
 
 
 
 
Bilag: Formandens beretning for 2015 
 
 
 

 
 

 


