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Grundejerforeningen Amtsstuegården 
Beretning ved generalforsamlingen april 2012 
 

Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen april 2011 

Henrik Velschow (Ibsensvej 3), John Grønsund (Kaalundsvej 18), Formand Klaus Diness 

(Heibergsvej 13 ) samt Kasserer Jes Brohus (Kaalundsvej 14). 

Der var ingen kandidater til suppleant posterne. Dette betyder at bestyrelsen igen ikke er 

fuldtallig. Derfor henstiller vi til at man overvejer at deltage i arbejdet? 

 

Der køres stadig stærkt på vores veje. 

Vi ønsker igen at opfordre til at vi alle sænker hastigheden på vores veje. Nu går vi den lyse 

tid i møde hvor de mindste kommer ud på vejene så vis hensyn!   

 

Indbrud. 

Der var desværre 4 indbrud indenfor 24 t. i vores ellers fredelige kvarter. Vi henstiller til at vi 

alle hjælper hinanden med at kigge efter naboens/genboens hus. Evt. oplyser hinanden om 

ferier, sætter bilen i tom garage, tømmer postkasse osv. Et godt naboskab skulle have god 

præventiv virkning. 

 

Hunde. 

At opstille skraldespande og få dem tømt/serviceret vil være for omkostningstungt for vores 

forening. Derfor kan vi kun på det kraftigste henstille til at vi samler op efter vores 4-benede 

venner.  

 

Gartner 

Der har været oprydning efter div. storme og alm. Vedligehold. Bestyrelsen er fortsat tilfreds 

med gartnerens indsats med vedligeholdelse af de fælles grønne arealer. Bestyrelsen 

indstiller ud fra gartnerens foreliggende tilbud, at aftalen forlænges endnu et år. 

 

Legepladsen 

Der har været gennemført inspektion af legepladsen i foråret 2011 og der er ikke 

bemærkninger til legepladsen som blev fundet i god stand og uden skader.  

 

Administration 

Intet at bemærke udover et mindre antal salg af boliger. Grundet alm. prisstigninger ønsker 

vi kontingentet hævet til 550,-kr.(se regnskab) 

 

Olietanke 

Til de medlemmer som benytter fyringsolie til opvarmning skal vi gøre opmærksom på 

kravet til fjernelse / afblænding af gamle nedgravede olietanke. De sidste skal være fjernet / 

afblændet i 2013.  Der er vedlagt en skrivelse fra en af vores medlemmer der ønsker at 

samle medlemmer til en forespørgsel om reduktion af anlægningsomkostningerne til 

fjernvarme. Alle henvendelser vedr. dette bedes rettet til: Mette Dahl Trap, Kingosvej 17, 30 

24 20 55, trap@dahl.mail.dk. 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 


