
Re Vejlby Fed Grundejerforening 2012 
Referat fra generalforsamlingen 

I henhold til foreningen vedtægter §4 afholdtes  ordinær generalforsamling. 

Onsdag d.16/5-2012 kl.19. i DUI-lejren Vegavej, Vejlby Fed 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Som dirigent valgtes Per Nielsen Polluxvej 28. 

2. Formandens beretning 
Efter aflæggelse af beretning  kom der forslag om, at bestyrelsen får udarbejdet stickers til 
postkasserne til medlemmer af grundejerforeningen, herved synliggøres det, hvem der er medlem 
og hvem der ikke er. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for perioden d.1/4-2011 – 31/3-2012.  Fastsættelse af 
kontingent for det følgende regnskabsår. 
Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog 
kontingent forhøjelser til 250 kr. for stemte 34 imod 11. 

4. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 1. april. Der er ikke 
indkommet forslag. 

5. Valg i henhold til § 3. 
På valg er Yvonne Hummelmose formand 

Ole Andersen 

Jonna Nielsen 

 Alle genopstiller, men bestyrelsen ønsker forslag til nye kandidater. 

Suppleant til bestyrelsen Søren Lehd  på valg 

Revisor Kristian Kristensen  på valg 

Der var genvalg til ovenstående poster. 

Revisor suppleant Ole Sterndorff  på valg 

Ny suppleant blev Ole Lind, Fønixvej 7 

6. Eventuelt 

Vejenes stand blev drøftet, da bestyrelsen høre meget kritik især for ujævne veje. Der blev drøftet 
chikaner, grønne rabatter og udkørslerne til Hovkrogvej. Det blev aftalt, at der indkaldelse til 
vejmøde for alle interesseredde med deltagelse fra relevante firmaer sidst på sommeren. 
Udkørslerne fra Hovkrogvej er tinglyst på de enkelte matrikler jævnfør kommunen. Det er ikke 
muligt at foretage ændringer.  Flere medlemmer udtrykte ønske om, at indkaldelser mv. fremover 
bliver udsendt pr mail, så vi derved sparer penge. Der blev rundsendt en adresseliste hvor hver især 
kunne skrive sin mail adresse på. 

Bestyrelsen 

Adgang til generalforsamlingen kun for medlemmer der har indbetalt kontingent eller betaler ved 
ankomsten. Medbring evt. din kvittering for betalt medlemskab. 
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Der var til generalforsamlingen ca. 90 fremmødte og til den efterfølgende fælles spisning ca. 74. 

Yvonne Hummelmose 

Tlf 64415562 

e-mail: huwis@huwis.dk  

Vejlby Fed d. 20/5 2012  

Bestyrelsen for Vejlby Fed Grundejerforening: 

Yvonne Hummelmose Polluxvej 15 formand  64415562 

Ole Andersen Stjernevej 10   46410041 

Holger Bigum Spikavej 4   76200951 

Varny Snejbjerg Vegavej 28   64462651 

Jonna Nielsen Spikavej 12   75863199 

mailto:huwis@huwis.dk

