
 
 

 
Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Sarbjerg IV, tirsdag den 24. juni 2020 kl. 19.00 
hos Jan Thor Larsen, Melissehaven 8 
  
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 16:  
 
Fremmødte: 

 3 fra bestyrelsen (Steffen, Kenneth og Jan) og 1 alm. medlem. 
 
1. Valg af dirigent 

 Kenneth er valgt 

 Der er indkaldt lovligt til generalforsamlingen. 

 Forsamlingen er beslutningsdygtig. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år  

 Steffen aflagde beretning, se vedhæftet. 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse – se vedhæftet 

 3 større udsving har resulteret i et overskud på 2.463 kr. mod budgetteret 84 kr. 

 Færre penge på festen end beregnet (ca. 1.000 kr.). 

 Snerydning blev billigere end budgetteret (ca. 1.000 kr.). 

 Billigere gebyrer (ca. 400 kr.). 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
4. Forslag fra bestyrelsen. 

 Se Steffens vedhæftede beretning, hvor det foreslås at grundejerne af det nye område 
sydvest for vores område, inviteres ind i vores grundejerforening. Dette for de grundejere 
der har adgangsvej via Enebærvej. Det antages at de ved medlemskab er nemmere at få til 
at bidrage til vedligehold af vejnettet og særligt Enebærvej, hvor trafikken forventes at stige.  
Generalforsamlingen var enige med formanden om at invitere områdets beboere ind i vores 
forening.  
Ved inddragelse af flere parceller i vores forening, så skal der foretages en 
vedtægtsændring. Dette kan kun ske ved en generalforsamling og når og hvis de nye 
beboere er interesseret, så vil der blive indkaldt til en ny generalforsamling med det formål. 

 
5. Forslag fra medlemmerne (eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. juni på 
mailadressen formand@sarbjerg.dk) 

 Ingen forslag modtaget fra medlemmerne. 
 
6. Bestyrelsens forslag til budget for det løbende regnskabsår til godkendelse 

 Se vedhæftet regnskab og budget. 

 Erik’s kommentarer: 
o Budgettet for 2020 ligner 2019 til forveksling. 

Der er således ikke taget højde for, at SparNord med virkning fra maj 2020 

har indført negativ indlånsrente på 0,6% for indestående over 250.000 kr. På 

årsbasis vil dette koste foreningen cirka 650 kr. årligt med det aktuelle 

mailto:formand@sarbjerg.dk


indestående. I 2020 vil virkningen således være knap 300 kr. 

 Generalforsamlingen godkendte budgettet. 
 
7. Fastsættelse af kontingent for de to førstkommende betalingsterminer 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent; 1.400 kr. årligt. 

 Godkendt 
 
8. Valg af formand (for to år): Steffen Lund genopstiller 

 Steffen er genvalgt 
 

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 års periode) 
På valg er: 
Bestyrelsesmedlem Jan Thor Lunddahl Larsen, Melissehaven 8 (genopstiller ikke) 
Bestyrelsesmedlem Niels Engell, Enebærvej 7 (genopstiller) - Valgt 
 
Kenneth Holm Hansen stiller gerne op som bestyrelsesmedlem. 

 Kenneth blev valgt 
Valg af suppleant. 

 Carsten, Myntehaven 8, blev valgt som ny suppleant. 
 
Bestyrelsen består hermed af: 
Steffen Lund (formand) 
Niels Engell 
Kenneth Holm Hansen  
Kenneth Krogh Andersen 
Erik Fjord Moesgaard (kasserer) 
 
10. Valg af revisorer (for et år) 
På valg er begge revisorer; Christian Albertsen (genopstiller) og Lasse Nørgaard (genopstiller) 

 Begge er valgt 
 
11. Eventuelt 

 Arbejdsdag 😊 Det var enighed om at arbejdsdagen med udgangspunkt skal lægges på 

samme dag som vejfesten. 

 Bestyrelsen delte yderligere om hvad der sker i nybyggerområdet syd-vest for os og 
hvordan tilkørselsforholdene forventes at blive.  

o Bestyrelsen vil løbende følge med i hvilke byggetilladelser der gives i det nye 
område, så vi har chance for evt. at komme med indsigelser 

 Festudvalg 
o Steffen, Erik, Jan 
o Arbejdsdag samme dag som vejfesten 

 
 

Bestyrelsen 


