
Gjessø Grundejerforening 

Mødereferat - Generalforsamling 
09-06-2021 

Velkomst 

Formand Kristian Mortensen bød velkommen til Gjessø Grundejerforenings årlige 

Generalforsamling kl. 19:00 den 9. juni 2021 afholdt i Gjessø Forsamlingshus. 

Generalforsamlingen har været udskudt grundet covid-19 restriktioner. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Formand: (Modtager genvalg) 

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

 

Næstformand og IT ansvarlig: (Modtager genvalg) 

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

 

Kasserer: (Ikke på valg) 

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

 

Menigt medlem: (På valg) 

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

 

Sekretær: (Ikke på valg) 

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

4063 2250 

 

Suppleanter: 

Suppleant: (Modtager genvalg) 

Jan Mikkelsen, Rustrupvej 51, janthefiatman@gmail.com, 20 70 50 82  

 

Suppleant: (På valg) 

Carina Uhrskov, Gl. Skolebakkevej 9, carina_uhrskov@mail.com , 21 68 88 36 

 

Registrering af fremmødte 

Signe Frost registrerede de fremmødte. Bestyrelsens medlemmer var til stede med 

undtagelse af Per Knorborg og Charlotte Dahl. 

Der var 5 tilhørere mødt op ud over bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 

1. Valg af dirigent 

Flemming Madsen blev foreslået og valgt til dirigent uden modforslag. 

Dirigenten bekræftede, at der på trods af udskydelsen grundet covid-19 stadig var indkaldt 

til Generalforsamlingen med det i vedtægterne gældende varsel, hvorfor 

Generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning: 

Sidste års generalforsamling sluttede med corona-nedlukningen af landet. 

Coronaen har sat sit præg på året der er gået i grundejerforeningen.  

 

mailto:kristianden4@gmail.com
mailto:rexmus@msn.com
mailto:signe.cfrost@gmail.com
mailto:charlottedahl10@hotmail.com
mailto:per.knorborg@gmail.com
mailto:janthefiatman@gmail.com
mailto:carina_uhrskov@mail.com


Først blev Skt. Hans aflyst og senere juletræsfesten - som vi kender den - men heldigvis fik 

julemanden sammen med Jette Købmand arrangeret en mulighed for at hænge julesokker 

op, så byens børn alligevel kunne få deres julegodter. 

 

Inden landet lukkede for anden gang, fik vi afholde en arbejdsdag i efteråret. En arbejdsdag 

som var utrolig velbesøgt og hvor der blev arbejdet på søbadene og legepladserne. Det var 

dejligt at se, at så mange af tilflytterne deltog. 

 

I løbet af sidste sommer og efterår, deltog vi også i nogle møder med lokalrådet omkring 

byforskønnelse af den gamle skolegrund/Villys Plads. Det arbejde skulle gerne gå i gang 

indenfor de næste uger og det bliver spændende at se hvordan det kommer til at se ud. 

 

I januar væltede der et stort bøgetræ i skoven ved Gjessøparken. Det var en gammel 

mussebøg, som ikke længere kunne holde sig oppe. Træet havde igennem mange år fået en 

del jord- og haveaffald op omkring stammen, og det kan træer ikke holde til. Vi vil derfor 

gerne henstille til, at de grundejere der bor langs skovene, ikke lægger haveaffald i skoven 

og slet ikke tæt på de store træer. 

Oprydningen tog noget tid og krævede, på trods af en ihærdig indsats fra især Per, lidt 

ekstern hjælp, så vi havde bl.a. Entreprenørgården til at hjælpe med deres minitraktor og 

spil samt Salten Vognmandsforretning til at køre et par læs væk. Brændet fra træet blev 

solgt på forårets arbejdsdag. 

 

Forårets arbejdsdag blev også en succes. Igen deltog mange, både nye og gamle, 

Gjessøborgere. På borgermødet, forud for byforskønnelsen af Villys Plads, blev det luftet, at 

det kunne være skønt, hvis man også kunne se søen, når man kørte igennem Gjessø. 

Derfor var en af arbejdsdagens opgave at tynde ud i beplantningen på skråningen ned mod 

søen, desuden fik begge strande en overhaling, ligesom der blev fjernet en del vildt 

voksende buske. Der blev også tid til at tynde lidt i skoven ned mod saunaen. 

 

Under arbejdet blev der snakket lidt om pontonen ude i søen. Den er ikke sikker, når der 

bliver leget vildt på den. Snakken udmøntede sig i en Facebook indsamling og på bare 6 

timer blev der indsamlet 20.000 kr. fra byens borgere og erhvervsdrivende. Helt vildt og det 

viser noget om hvad Gjessø kan. 

Derud over har vi fået en donation fra familien til Finn Thrane Andersen, der i forbindelse 

med Finns bisættelse, havde ønsket at man i stedet for blomster, donerede pengene til 

grundejerforeningen. En usædvanlig flot gestus fra en mangeårig gjessøborger, som 

grundejerforeningen er meget beærede over. Pengene vil ligeledes gå til den nye ponton 

med badestige. Pontonen er bestilt og kommer i løbet af sommeren. 

3. Det reviderede regnskab:  

Kassereren gennemgik regnskabet 2020 samt budget for 2021.  

Udearealerne er blevet prioriteret og der er afsat beløb så der er råd til at betale sig fra en del 

af arbejdet, hvis tilslutningen til arbejdsdagene skulle falde igen. Der er fokus på at holde 

tingene nede, så arbejdet fra gang til gang ikke er så tungt. 

Regnskabet godkendes. 

4. Valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsesmedlem Charlotte Dahl og suppleant Carina Uhrskov skiftede pladser, således at 

Carina Uhrskov blev valgt til bestyrelsen (uden modkandidater).  

5. Valg af suppleanter:  

Jan Mikkelsen blev genvalgt til suppleant og Charlotte Dahl skiftede plads med Carina 

Uhrskov, således at Charlotte Dahl blev valgt som suppleant. 



6. Valg af revisorer: 

Kasper Thomassen blev genvalgt som revisor for foreningen. 

Steen Okkels Nørby var ikke på valg i år. 

7. Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

8. Evt: 

Der blev stillet forslag om, at det kommunalt ejede areal i bunden af Kælkebakken, kunne 

anvendes til et ”vild med vilje”-projekt. Bestyrelsen vil undersøge med kommunen, hvad 

det kræver. Projektet på den gamle skolegrund (hjørnet af Gl Skolebakke Vej og 

Rustrupvej) laves ligeledes ”vild med vilje”.  

 

Lokalrådet informerede om, at de kommende chikaner er afsat forkert, ligesom der er 

anvendt forkert materiale til afsætning af striberne. Kommunen er opmærksomme på det, og 

det vil blive rettet hurtigst muligt. 

 

Der informeres om af grundejerforeningen ønsker et samarbejde med lokalrådet ift. 

etablering af en fodgængerovergang. På den måde kan de to sider af byen (opdelt af 

Rustrupvej) bindes sammen på en sikker måde. Det skal dog undersøges om det kan få 

indvirkning ift. buskort til de elever, som skal ind til Vestre Skole. 

 

 

 

Referent:  Carina Uhrskov 


