
Gjessø Grundejerforening 

Mødereferat - Generalforsamling 
15-03-2018 

I. Velkomst 

Formanden Anders Bendtsen bød velkommen til Gjessø Grundejerforenings årlige 

Generalforsamling kl. 19:00 den 15. marts 2018 afholdt i Gjessø Forsamlingshus. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand ...... : (afgående) 

Anders Bendtsen, Egebakken 1, a.bendtsen@fibermail.com, 2032 5443 

 

Næstformand: (ikke på valg) 

Kristian Mortensen, Gjessøtoften 4, Kristianden4@gmail.com, 2969 7830 

 

IT ansvarlig . : (ikke på valg) 

Magnus Michelsen, Gjessøparken 2, rexmus@msn.com, 4072 3105 

 

Kasserer....... : (på valg) 

Henrik Rummenhoff, Lunavej 7, The_humle@hotmail.com , 3067 3629 

 

Sekretær ...... : (ikke på valg) 

Stefan Maroti, Gjessøparken 15, stefan.maroti@live.dk, 8684 7712 /  

4063 2250 

 

Suppleanter: 

1. Suppleant: (på valg) 

Charlotte Dahl, Gjessøparken 19, charlottedahl10@hotmail.com, 3049 7093 

 

2. Suppleant: (på valg) 

Per Knorborg, Gjessøparken 17, per.knorborg@skolekom.dk, 2262 3058 

 

II. Registrering af fremmødte 

Sekretær Stefan Maroti registrerede de fremmødte. Bestyrelsen samt suppleanter, på nær 

Charlotte (barsel) var til stede. 

Der var 17 tilhørere mødt op, hvilket betegnes som tilfredsstillende. 

III. Valg af dirigent 

Flemming Madsen blev foreslået og valt til dirigent uden modforslag. 

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

gældende varsel, hvorfor Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

IV. Formandens beretning: 

 Formanden aflagde beretning om årets begivenheder. Der var ingen indvendinger eller 

 kommentarer hertil. 

 

V. Økonomi: Kassereren gennemgik regnskabet samt budget for 2018 
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VI. Valg til bestyrelsen: 

a) Formanden var på valg men modtog ikke genvalg. Suppleant Per Knorborg havde 

accepteret at blive valgt til bestyrelsen. Han blev enstemmigt valgt ind uden modkandidater. 

b) Kassereren var på valg og modtog genvalg. Han blev enstemmigt genvalgt uden 

modkandidater. 

VII. Valg af suppleanter: 

Da Per Knorborg var blevet valgt til bestyrelsen, var pladsen ledig. 

Per Holten Møller modtog valg og blev valgt til ny suppleant uden modkandidater. 

VIII. Valg af revisorer: 

Da en af revisorerne i det forgangne år er fraflyttet byen, manglede der en. Ny revisor fra 

Bøgebakken 13 blev valgt. 

IX. Vedtægtsændring: 

Hidtil er indkaldelse til generalforsamlingen bl.a. sket ved hustandsomdeling. Bestyrelsen 

mener det er tid til at fokusere på de elektroniske medier, da omdelingen er langsommelig og 

tidskrævende og dyr. 

Forslag: Indkaldelse med regnskab ligges ud på hjemmesiden, Facebook og Gjessø.dk. 

Derudover vil indbydelse stadig blive hængt op på byens infotavle ved købmanden, samt på 

skole/SFO samt idrætshallen. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Når den nye bestyrelse har konstitueret sig, fremsendes 

ændringen til endelig vedtagelse hos Silkeborg Kommune jf. regelsættet herom. 

X. Andre punkter: 

A) Magnus gennemgik indkomne forslag til brug af kompensationsbeløbet fra Silkeborg 

Kommune ifm. anlægsarbejdet på sportsarealet ved Rustrupvej. 

Anbefaling: Fremmødte var enige om at Grundejerforeningen skulle fokusere på forbedringer 

på samme område samt tilgangsrampen fra Rustrupvej som der var et klart ønske om at gøre 

mere farbar/sikker (mindre stejl og ikke så vejrafhængig). 

B) Der er fra Kommunen kommet et ønske om at opsætte ugle kasser ifm. fredskovene til 

naturlig bekæmpelse af rotter i området.  

Anbefaling: Der var bred tilslutning hertil. 

 

Dermed var det officielle program for generalforsamlingen gennemført og denne del 

afsluttedes. 

XI. Indbrudspræventive metoder og hjælp: 

Som en opfølgning på tidligere messe i Silkeborg vedr. prævention mod indbrud, var Midt- og 

Vestjyllands Politi mødt op og gennemgik en liste af tiltag til forebyggelse af indbrud. Dette 

blev underbygget af flere videoer. Mødet var meget spændende med gode forslag, hvoraf bl.a. 

Nabohjælp ville blive taget af den kommende bestyrelse. 

XII. Næste Møde 

Det blev vedtaget at næste møde finder sted kl.19:00 den 03/04 hos Sekretæren på 

Gjessøparken 15. Afbud til sekretæren. 

XIII. Mødet hæves 

Den afgående formand hævede derpå mødet. 

Referent:  Sekretær Stefan Maroti 

Referatet godkendt af:  Godkendes på næstkommende møde. 


