
Gjessø Grundejerforening 

Mødereferat - Generalforsamling 
11-03-2020 

Velkomst 

Formanden Kristian Mortensen bød velkommen til Gjessø Grundejerforenings årlige 

Generalforsamling kl. 19:00 den 11. marts 2020 afholdt i Gjessø Forsamlingshus. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand: (Ikke på valg) 

Kristian Mortensen, Gjessøtoften 4, kristianden4@gmail.com , 29 69 78 30 

 

Næstformand og IT ansvarlig: (Ikke på valg) 

Magnus Michelsen, Gjessøparken 2, rexmus@msn.com, 40 72 31 05 

 

Kasserer: (Modtager genvalg) 

Signe Frost,  signe.cfrost@gmail.com,  27 14 72 19 

 

Menigt medlem (Ikke på valg) 

Charlotte Dahl, Gjessøparken 19, charlottedahl10@hotmail.com, 30 49 70 93 

 

Sekretær: (Modtager genvalg) 

Per Knorborg, Gjessøparken 17, per.knorborg@gmail.com, 22 62 30 58 

4063 2250 

 

Suppleanter: 

Suppleant: (På valg) 

Per Holten Møller, Gjessøparken 17, per.holten.moller@gmail.com,  

 

Registrering af fremmødte 

Sekretær Per Knorborg registrerede de fremmødte. Samtlige medlemmer af bestyrelsen var til 

stede med undtagelse af suppleant Per Holten Møller. 

Der var 22 tilhørere mødt op, hvilket betegnes som meget tilfredsstillende  

1. Valg af dirigent 

Flemming Madsen blev foreslået og valgt til dirigent uden modforslag. 

Dirigenten bekræftede, at der var indkaldt til Generalforsamlingen med de i vedtægterne gældende 

varsel, hvorfor Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning: 

Formanden aflagde beretning om årets begivenheder: 

St. Hans blev i år afholdt på legepladsen og var en stor succes med mange fremmødte og godt vejr. 

Fodboldbanen ved samme legeplads er ikke i så god stand efter opgravning. Kommunen har lovet 

at banerne bliver genetableret med grubning og fjernelse af sten. Der er kommet ny stige på 

søbadet ved saunaen og en rebstige på flåden midt i søen. Der er forsøgt indhentelse af tilskud fra 

forskellige til ny flydebro ved saunaen. Julearrangementet blev også afholdt som vanligt og var 

velbesøgt. Den nye hjemmeside er gået i luften med et nyt og flot layout. Der blev ikke stillet 

uddybende spørgsmål til beretningen. 
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3. Det reviderede regnskab:  

Kassereren gennemgik regnskabet samt budget for 2020. Der blev svaret på forskellige spørgsmål 

til regnskabet: Bl.a. om beplantning af skrænten ved vejen ned mod legpladsen.  

4. Valg til bestyrelsen: 

Der var ikke andre som ønskede at stille op i stedet for de to på genvalg. Signe Frost og Per 

Knorborg fortsætter derfor i bestyrelsen. 

5. Valg af suppleanter:  

Jan Mikkelsen, Rustrupvej 51, janthefiatman@gmail.com 

20 70 50 82 (som allerede er medlem af lokalrådet) og Carina Uhrskov, Gl. Skolebakkevej 9, 

carina_uhrskov@mail.com , 21 68 88 36 

6. Valg af revisorer: 

Den nuværende revisor er Kasper Thomassen, Lindebakken 7 og vi fik valgt Steen Okkels Nørby, 

Gl. Skolebakkevej 26, steen_okkels_norby@hotmail.com, 40 52 33 72, til ny revisor for 

foreningen. 

7. Strategier for pleje af skoven ved Gjessøparken: 

Der var lagt op til at vælge mellem to forskellige forslag til pleje af skoven. 

Dette punkt blev livligt diskuteret og mange forskellige argumenter kom i spil. F.eks. blev der 

udtrykt undren over, at der kun skulle stemmes om to meget forskellige scenarier, og at der burde 

gøres mere ud af at undersøge holdninger fra de omkringboende, som man mente burde høres for 

at få et mere nuanceret beslutningsgrundlag. Derfor var der også røster fremme om at udskyde 

afstemningen til næste generalforsamling, så man inden kunne opnå et tydeligere billede af ønsker 

fra de omkringboende samt de økonomiske konsekvenser og usikkerheder. 

Fra de fremmødte beboere lød det blandt andet. at man håbede at en sænkning af kronetaget i 

skoven ville give huse og hele området nærmest skoven mere lys og mindske problemerne med 

fugt og algebegroninger. Flere af de øvrige fremmødte var bekymrede over økonomien i de to 

scenarier, hvor man godt kunne ønske sig, at der kom et mere detaljeret overslag over 

omkostningerne. Der blev også givet udtryk for bekymringer om hvem, som skulle forestå 

oprydningen i område 2 efter fældning og, at ideen om opkøb af sanketræ herfra ville være for 

usikker. I forhold til område 1 var bekymringen kørespor efter maskinerne. En af de fremmødte 

havde en oplevelse af, at den hidtidige vedligeholdelse i forhold til at fjerne farlige grene havde 

været for utilstrækkelig, og at man derfor var utryg ved at bruge skoven.  

Der blev først stemt om, hvorvidt afstemningen om de to forslag skulle forkastes eller afholdes. 

Det blev vedtaget at gå videre med afstemning. Her var der flertal for forlag 1. med 13 stemmer 

herfor, 2 blanke og 11 for løsningsforslag nummer 2.  

Det vedtagne forslag 1. indebærer: ”Bevaring af skovens nuværende tilstand med skovning af 

risikotræer.”  

8. Indkomne forslag: 

9. Evt: 

10. Næste møde:  

Onsdag d. 25. marts kl. 19 hos Per på Gjessøparken 17 

 

Referent:  Sekretær Per Knorborg 
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