
 
 
 
 
 
Agerbølparkens Grundejerforening 
Ordinær Generalforsamling 
Fredag den 6. november 2015 kl. 19.00 på Restaurant Yang, Østergade 9 

 
Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter. 

Referat: 

1. Valg af ordstyrer 

a. Forslag: Tom Møller – er valgt 

 

2. Formandens beretning 

a. Vedtægtsændring vedr. maksimal totalvægt på køretøjer i Agerbølparken. 

i. Er ændret fra 2.500 kg til 3.500 kg. 

ii. Er bekræftet af Vejle Kommune 

iii. Bekræftelse vedlægges vedtægterne. 

b. Indberetning om dårlige belægninger på veje og fortove. 

i. Ved sidste generalforsamling var renoveringen i gang, og blev kort efter afsluttet. 

ii. Der er stadig områder, der bør forbedres og som skal indberettes. 

c. Velkommen til nye beboere / medlemmer. 

i. Agerbølvej 6 & Agerbølparken 11 

d. Genetablering af chikaner.  

i. Endnu engang har vi måtte udbedre chikaner efter påkørsel. 

ii. Vejle Kommune isætter gummi-pullerter i stedet for træpæle. 

iii. Beplantning er for grundejerforeningens regning. 

1. I år har det kostet 2 træer. 

e. Ved fejl og skader på belægninger, gadebelysning, chikaner mv.!  

i. Det er alles ansvar at indberette. 

ii. Det gøres på Vejle Kommunes hjemmeside, hvor man også kan følge indberettede 

sager. 

iii. Gør gerne bestyrelsen opmærksom på indberetninger. 

f. Bøvl med opkrævning af kontingent. 

i. En matrikel ejet af kreditforening – opkræves gennem DanBolig. 

ii. En matrikel udlejet – opkræves ved ejer. 

iii. En matrikel solgt og ejer er flyttet til udlandet uden at have betalt kontingent. 

1. Bestyrelsen henlægger sagen og afskriver kontingent for Agerbølvej 6 i 

2015 med mindre generalforsamlingen modsætter sig dette. 

 

Beretningen er godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab, samt budget for 2015/16 

 

Regnskab og budget er godkendt 

 

Agerbølparken 

Agerbølparken d. 10. okt. 2015 



4. Behandling af indkomne forslag 

a. Ingen indkomne forslag 

 

5. Valg af bestyrelse (på valg er Allan Bjørnskov, genopstiller ikke) 

a. Kandidater: 

i. Hanne Boutrup – er valgt 

6. Valg af 2 suppleanter 

a. Kandidater: 

i. Bjarne Jørgensen, nr. 32 – er valgt 

ii. Rasmus Tim Rasmussen, nr. 45 – er valgt 

 

7. Valg af revisor 

a. Kandidater: 

i. Allan Mortensen – er valgt 

 

8. Eventuelt 

a. Opfordring til at man giver bestyrelsen et praj, når man får nye naboer, så bestyrelsen kan 

byde nye beboere velkommen. 

 
 


