
 

 

Referat fra Generalforsamlingen Holtebakken d. 12.3.2019 

Mødet blev afholdt i Fælleshuset Murertoften 1. 

1. Valg af dirigent: Flemming nr. 49 

Valg af referent: Margrethe nr. 49 

2. Formanden beretning: Malene Maynzhusen Christensen aflagde beretning for 2018. Beretningen 

bliver lagt ud på hjemmesiden. 

 

1. Årsregnskab: Jens aflagde beretning om regnskabet, som er uddelt til alle husstande. Årets 

overskud er på 33.079 kr. Dette bringer den samlede beholdning op på 617.113 kr. hvoraf de 

604.289 kr. står i vejfonden. 

 

2. Budget for 2019 var vedlagt ved indkaldelsen. Budgettet blev vedtaget 

 

3. Valg til bestyrelsen: Malene ønsker genvalg – blev valgt 

Suppleant til bestyrelsen- Janni ønsker genvalg- blev genvalgt 

Valg af revisorsuppleant – Alice ønsker genvalg – blev genvalgt 

 

4. Bestyrelsen ønsker at åbne op for flere aktive i bestyrelsen. Vedtægtsændring § 10 stk. 4 og §12 

stk. 2+4 ” Suppleanten” ændres til ” Suppleanter”. Hermed kan der vælges mere end en suppleant. 

Ændringen førte til, at Christian nr. 37, Anne- Mette nr. 25, Jane nr. 59 og Flemming nr. 49 meldte 

sig som 2. suppleanter. Alle blev valgt. 

 

5. Sommerfestudvalg: I forbindelse med sommerfestudvalg blev der diskuteret om det var muligt, at 

få flere af Holtebakkens beboere til, at deltage end de 20- 25 der møder frem. Enighed om, at hvis 

man har lyst og tid så kommer man, men at man selvfølgelig altid kan spørge sine naboer om de vil 

med, men at man ikke gør mere ud af det end det man gør nu hvor man lægger besked i 

postkasserne. (det gælder også julekomsammen). Der var forskellige forslag til hvordan en 

sommerfest kan arrangeres evt. at hver husstand tager mad med til fælles buffet. Bestyrelsen ser 

på hvilket koncept man vil bruge det kommende år. 

 

6. Evaluering af snerydning: Vi bruger mange penge på snerydning (dog ikke så meget sne i år endnu) 

og saltning. Efter snak frem og tilbage om ordningen plus og minus blev man enige om, at forsætte 

med den ordning der er nu hvor firmaet kører ud når de skønner, at der er behov. Alternativt er, at 

der nogen der skal stå tidligt op og vurdere om der skal snerydning/ saltning til og så ved vi ikke 

hvornår firmaet kommer. 

 

7. Indkøb af hjertestarter: Bestyrelsen foreslår, at vi får en hjertestarter på Holtebakken. En 

fuldautomatisk koster 13.800, dertil et varmeskab der koster 5- 6.000 kr. Dertil, at den skal hænge 

et sted hvor der kan trækkes strøm til den. Der er en hjertestarter på blindehjemmet og i / ved 

Laden i Mariehøj. Enighed om, at vi udsætter beslutningen til næste år om vi skal have hjertestarter 



 

eller ej. MEN bestyrelsen arbejder videre med, at der evt. kan arrangeres et kursus for 

Holtebakkens beboere vedr. førstehjælp som specielt skulle være i forhold til hjertestop. Det kan 

enten være igennem Beredskabsstyrelsen eller Røde Kors. 

Jette i nr. 1 og Peter i nr. 34 vil gerne være lokale ” hjerteløbere”. 

 

Eventuelt. 

Radon: En beboer fortalte, at de havde fået målt Radon i deres hus. Målingen viste, at resultatet lå 

under grænseværdien. I den forbindelse blev det nævnt, at det vigtigt at man lufter godt ud i sit 

hus, så man undgår skadelige stoffer. 

 

Hvad har vi af fælles ting og sager? 

På hjemmesiden kan man se hvad vi har af stiger, grab til rensning af fedtbrønd m.v.. Telt har vi på 

8x 3 el. 4 m. som kan lånes for 300 kr. Teltet bliver opbevaret i nr. 8. Derudover er der glas, bestik 

og porcelæn man kan låne. 

 

Efterfølgende var der vin, øl, vand, smørrebrød, ost og kaffe. 

 

 

 

 


