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Referat af ordinær generalforsamling i ”Grundejerforeningen Mejrup Syd”  

Afholdt: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 19.30 i Mejrup Hallen – Klubhuset. 
 

Antal deltagere: 13 pers inkl. bestyrelse. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, jfr. § 11. 

a. Jens Chr. Søgaard blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen med 

dagsorden var rettidig/lovligt indvarslet og derfor også beslutningsdygtig. 

2. Beretning om grundejerforeningens virksomhed siden sidste generalforsamling. 

b. Formand Ole Elkjær gav beretning som kan læses i forlængelse af dette referat 

på de sidste sider. 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

Rasmus Bjerre gennemgik regnskabet som blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Behandling af rettidige indkomne forslag, jfr. § 8. 

a.  Der er indkommet et forslag, omkring snerydning af fortove i området.                                   

Forslag om saltning og snerydning af fortov på Flintøksen ved græsarealet 

”fodboldbanen” blev godkendt. 

b. Godkendelse af vedtægtsændring, omkring fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen havde et ønske om en tilføjelse til teksten i vedtægtens paragraf 9 

stk. 6 til: ”Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende 

regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Dette blev godkendt uden bemærkninger. 

 

5. Fastsættelse af hvor stort et beløb, der skal hensættes til vedligeholdelse af 

veje, pladser og fællesarealer jfr. § 4, stk. 4. 

a. Kr. 100.000,00 til vedligeholdelse af veje, pladser og fællesarealer jfr. § 4, stk. 

4. blev vedtaget. 
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6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, herunder 

fastsættelse af kontingent. 

a. Budgettet for indeværende regnskabsår blev godkendt. 

b. Forslag til uændret kontingent (kr. 1.400,00 pr. husstand) blev vedtaget. 

 

7. Valg til bestyrelse og suppleanter, jfr. § 13 

På valg er:          Lone Viggers (modtager genvalg) 

  Thomas B. Thomsen (modtager genvalg) 

a. Lone og Thomas blev genvalgt. 

b. Valgte suppleanter er: Keld Brun og Hans Toudal 

 

8. Valg af to revisor og suppleanter, jfr. § 14 

a. Revisor: Jesper Bilgrav blev valgt. 

b. Revisor: Henrik Raahede blev valgt. 

c. Suppleant: Gert Svendsen blev valgt. 

 

9. Eventuelt. (”alt kan diskuteres, men intet besluttes”) 

a. Der blev henstillet til at man som minimum ryder op efter sig selv efter 

Nytårsaften. Det være sig Juletræer og nytårsfyrværkeri. 

b. Det blev drøftet om man skulle ordne stien over til H.C Andersens kvarteret. 

Bestyrelsen finder ud af, hvor meget det vil koste at lave det billigst muligt. 

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en god sommer ved at give alle beboere i 

Grundejerforeningen Mejrup Syd et ”All Inclusiv” kort til friluftsbadet, således at alle i 

Grundejerforeningen Mejrup Syd kan benytte friluftsbadet i sommeren 2017.  

(Hvis ikke andet bliver meddelt grundejerforeningens medlemmer - inden friluftsbadet 

åbner - får man adgang ved blot at sige sit husnummer) 

Man skal derfor IKKE købe adgangskort til friluftsbadet i år. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Grundejerforening Mejrup Syd  

Thomas B. Thomsen, Lone Viggers, Rasmus Bjerre, Frederik Toft og Ole Elkjær. 
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Årsberetning for Grundejerforeningen Mejrup Syd 2016: 
 

2016 har været endnu et godt og roligt år for grundejerforeningen, det er jo godt, 

for et roligt år er = ingen ekstra udgifter.  

Hvad har vi så lavet det sidste år.: Vi startede 2016 med a tynde ud i vores træer 

imellem HC Andersen og Flintøksen. Dengang blev vi desværre ikke færdige, derfor 

holdt vi en ny arbejdsdag i februar i år. Der dukkede rigtig mange op, Mange tak for 

det, vi nåede alt hvad vi drømte om, så der går nok en 2-3 år før vi igen skal til at 

ordne træer. Grunden til at vi er så vilde med at arrangere en arbejdsdag om året er 

at vi gerne vil have et endnu større fælles- og ejerskab for vores område.  

Vi har også forsøgt at komme i dialog endnu en gang med kommunen omkring 

vejene, cykel og gangstierne, i området (Storåvej, Flintøksen, Ravperlen og Spyddet). 

Vi er stadig meget skuffet over at andre ikke vil forholde sig til vores bekymring, 

omkring sikkerheden i dette, derfor prøver vi i øjeblikket at få en vurdering fra 

politiet, for at få afklaret om der er et fagligt belæg for vores bekymring. 

På sidste generalforsamling, var der debat omkring sikkerheden i vores område. Der 

var forslag om at vi skulle købe nogle skilte og sætte på (nabo hjælp), vi har valgt 

ikke at gøre det da vi mener at det vil give en falsk tryghed, hvis ikke delen omkring 

aktiv nabohjælp ikke også er med i ordningen. Men er der nogle der kommer med 

en konkret plan, er jeg overbevist om at grundejerforeningen også vil bakke op om 

det. 

Vores aftale med Kaj Bech, omkring vedligeholdelse af vores område er udløbet. Vi 

har haft et rigtig godt samarbejde med Kaj Bech, selv om der har været enkelte 

udfordringer i forbindelse med ferieafløser, har vi været rigtig godt tilfredse med det 

arbejde de har udført for os. Derfor har vi også lavet en ny 5-årig aftale med Kaj 

Bech. 

Vores kontingentopkrævning er igen i år sket sammen med ejendomsskatten, det 

fungerer bare godt. Dog er der nogle der har spurgt mig, om der ikke snart kommer 

en opkrævning af kontingent til grundejerforeningen. Så måske skal vi være bedre til 

at gøre det synlige for vore medlemmer hvordan det opkræves.  

RAFN OG SØN, er desværre ikke kommet længere end sidste år med skattesag, for 

de af vore medlemmer der ønskede deres hjælp. De venter stadig på svar fra skat 

omkring deres klage over vore vurderinger. 
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Vores hjemmeside kører rigtig godt, tak for det Jørgen. Jeg vil gerne opfordre jer til 

at få jer tilmeldt nyhedsbrevet inde på hjemmesiden. Så vil I få besked hver gang der 

kommer nyt på hjemmesiden. 

Hvad vil vi så fremadrettet med vores grundejerforening: 

Vi vil gerne være med til at skabe endnu større fællesskab i vores område. Derfor 

kommer der også en markering af at vi har eksisteret i 10 år som grundejerforening. 

Vi er også i dialog med Holstebro kommune omkring, hvad der skal ske med skoven, 

nord for vores område.    

Når vi senere i aften, kommer til punktet, valg til bestyrelsen, håber jeg at der er 

nogle som har lyst til at stille op, for det skader ikke med nogle nye øjne / holdninger 

til, hvad der skal ske med vores område. Vi holder ca. 3 møder om året. 

Jeg vil gerne slutte min beretning med at takke den øvrige bestyrelse, Kaj Bech og 

Holstebro kommune for et godt arbejde det sidste år.  

 

TAK FOR ET GODT 2016 

 

Ole Elkjær 

 


