
 
                                                                                                                                                          
 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i 

”Grundejerforeningen Mejrup Syd” 

 

Deltager: 16 personer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, jfr. § 11. 

Jørgen Trankjær blev valgt. 

 

2. Beretning om grundejerforeningens virksomhed siden sidste generalforsamling. 

 

Årsberetning for Grundejerforeningen Mejrup Syd 2015: 

 

2015 har været endnu et godt og roligt år for grundejerforeningen, det er jo godt, 

for et roligt år er = ingen ekstra udgifter.  

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

bare kørt godt. Til især stor glæde for vores kasser. Vi har så en udfordring mht. 

fastsættelse af kontingent, for der står i vore vedtægter, at vi skal godkende det 

senere i aften, men det er ikke muligt da det jo allerede er opkrævet. Så næste år 

bliver vi nød til at lave en vedtægtsændring omkring dette. Denne ændring skal 

måske lyde: (en ændring i kontingentets størrelse, skal altid godkendes på 

generalforsamlingen. Hvorimod uændret kontingent kan godkendes af 

bestyrelsen). (Ellers skal vi ændre tidspunktet for generalforsamlingen, men det vil 

give nogle udfordringer mht. regnskabet). 

Vi har det sidste år arbejdet meget med beplantningen imellem Ravperlen og 

Spydet. Efter nogle drøftelser med beboerne på begge sider af beplantningen blev 

vi enige om at de store bestandige træer (især eg) skulle opstammes, samt at 

buskene i de 2 rækker over mod Spydet skulle beskæres helt. Dette har resulteret 

i, at vi har udført pleje af vores beplantning, samtidig med at der måske kommer 

lidt mere lys ind i haverne på Spydet, uden at vores beboere på Ravperlen mister 

de store træer. Tak til alle der har været med i denne proces, samt for hjælpen 

den dag vi fællede træerne og flisede dem.   



 
                                                                                                                                                          
 
 

Vi er igen gået i gang med det gamle læbælte imellem Flintøksen og HC Andersen, 

dette skyldes at vi vil have ryddet kraftigt op i det gamle læbælte. Grunden til 

dette er, at vi ikke vil stå i en situation hvor nogle nye naboer på HC Andersen 

siden kan komme og klage over en evt. dårlig beplantning. Derfor gør vi det før 

nogle køber grundene / husene af Real Dania. Vi har spurt Kommunen om der ikke 

skulle laves en lav beplantning på HC Andersen siden, således at der blev en 

helhed i området, med det er desværre blevet afvist af kommunen. I samme 

omgang laver vi en udtynding i de bestandige eg-/ bøgetræer. 

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

skattesag. De venter stadig på svar fra skat omkring deres klage over vore 

vurderinger. 

 

Vi har også fået en ny hjemmeside op at køre, og den fungerer rigtig godt. Mange 

tak for en rigtig stor indsats, Jørgen. Jeg håber at rigtig mange vil gå ind på 

hjemmesiden og tilmelde sig nyhederne. Så vil I få besked hver gang der kommer 

nyt på hjemmesiden. 

Hvad vil vi så fremadrettet med vores grundejerforening: 

Vi vil fortsat kæmpe for at vores område skal være et pænt og attraktivt område 

at bo i. Vi har endnu et år tilbage af den aftale vi lavede med Kaj Bech tidligere, så 

græsslåning er der styr på.  Der skal enten laves en genforhandling med Kaj Bech, 

eller findes et andet firma. Er der nogle ting som man gerne vil have ha gjort ved 

legepladserne eller beplantningerne er man altid velkommen til at kontakte 

bestyrelsen, og vi vil i fælleskab prøve at finde en løsning. 

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 2015 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

  

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



 
                                                                                                                                                          
 
 

 Ingen indkommende forslag. 

 

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

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

 

Budgetter blev godkendt enstemmigt. 

 

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

fastsættelse af kontingent. 

 

Kontingentet er fortsat 1400,- kr. pr hustand. 

 

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

På valg er:        Rasmus Bjerre (modtager genvalg) 

  Frederik Toft (modtager genvalg) 

  Ole Elkjær (modtager genvalg) 

 

Der var genvalg til Rasmus Bjerre, Frederik Toft og Ole Elkjær. Suppleanter til 

bestyrelsen er Keld Bruun og Søren Christensen. 

 

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

 

Der var genvalg til Henrik Råhede og Jesper Bilgrav, Suppleant er Anders Have 

 

9. Eventuelt. 

 

Under eventuelt var der debat omkring følgende: 

 Lise Von Selen, vil udarbejde et forslag til bedre/ sikrer afvikling af trafikken 

i svinget/ krydset, (Flintøksen, Storeåvej og Spydet). 

 Der må gerne blive lavet en endnu bedre sti ( pålægning af flis) igennem 

skoven, op til hallen. 

 Der var debat omkring Nabo Hjælp imod tyveri. Det opforderes til at man 

selv tilmelder sig ordningen sammen med sine naboer. 

Grundejerforeningen opfordres til at sætte skilte op på alle indfaldsveje. 

 Fjernelse af bålstedet oppe ved lejepladsen på den store grønne græsareal. 



 
                                                                                                                                                          
 
 

 Kværnen vil gerne have ændret noget af deres legeplads, til nogle 

aktiviteter for større børn. De sender et samlet forslag til bestyrelsen. 

 

Referent: Ole Elkjær 

 



 
                                                                                                                                                          
 
 

 


