
Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Bakketoppen 
 
23.4.2019 – Greens Boghandel, Sorgenfri 
 

1. Valg af dirigent og referent 
a. Kjeld Romer Larsen valgt som dirigent 
b. Andreas Lysgaard valgt som referent 

 
2. Formandens beretning 

a. Formanden redegør for forløbet med opsigelse af LTK’s glatførebekæmpelsesordning. 
b. Bestyrelsen har brugt meget energi på at få glatføringsbekæmpelse på plads. Dejligt med en god 

fastelavnsfest.  
c. Manglende fremdrift på Sortestien projektet blev beklaget 
d. Sommerfesten var en stor succes og bestyrelse opfordrer til opfølgning. 
e. Der opfordres til at afholde fastelavnsfest i februar 2020. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab 

a. Kassereren gennemgik regnskabet.  
b. Regnskabet blev godkendt 
c. Budgettets poster gennemgået. Der er fortsat afsat penge til Sortestien i balancen, så midlerne er til 

rådighed for et projekt, som tidligere godkendt på generalforsamlingen. 
d. Budgettet blev vedtaget 

 
4. Forslag fra bestyrelsen 

a. Sommerfest 2018 
i. Sommerfesten 2018 blev evalueret. Gode tilbagemeldinger. Der blev foreslået stole til et 

lignende fremtidigt arrangement.  
ii. Følgende blev foreslået til et muligt sommerfest 2020 festudvalg: Marie (VL97), Signe 

(BT28), Malene (BT2) og Tanja (VL95)  
iii. Sommerfest 2020 vil kræve egenbetaling. 

b. Fastelavnsfest 
i. Det blev besluttet at afsætte penge til en fastelavnsfest i 2020. 
ii. Følgende blev foreslået til et mulig 2020 fastelavnsudvalg: Maria (VL97), Tanja (VL95) og 

Sofie (VL75) 
c. Snerydningsordning (fortorve mv.) 

i. Bestyrelsen anbefalede at fortsætte samarbejdet med Viuf  
ii. Visse utilfredse ytringer om den leverede service 
iii. Bestyrelsen følger op på enkelte smuttere og bekræftelse af at han fortsætter 
iv. Vedtaget at fortsætte med Viuf. 

d. Snerydningsordning med FMT (veje) 
i. Grundejerforeningen har indgået aftale med det private firma FMT A/S for 

glatførebekæmpelse af veje. Aftalen gælder vinter 2018/2019 og 2019/2020 og forlænges 
herefter ét år ad gangen (med mindre opsagt) 

e. Rensning af vejbrønde og fejning af veje og stier 
i. Bestyrelsen fik opbakning til at finde den mest hensigtsmæssige løsning 

f. Arkiv 
i. Formanden fik opbakning til at afsøge hvorvidt kommunen kan overtage foreningens arkiv 

g. Restancer 
i. Der blev diskuteret løsning på smårestancer.  
ii. Vedtaget at der arbejdes videre på en PBS løsning. 

h. Sortestien 



i. Bestyrelsen skubber til det nedsatte udvalg (Troels (VL93) og Anders (BT13)), der blev 
nedsat på tidligere generalforsamling. 

5. Indkomne forslag 
i. Der var ikke modtaget forslag 

6. Valg af bestyrelse 
i. Bestyrelsen genvalgt 
ii. Opfordring til at deltage i bestyrelsesarbejdet 

7. Valg af revisor 
i. Yoram og Vibeke fortsætter som revisorer 

8. Eventuelt 
i. Bakketoppestien blev diskuteret – trænger fortsat til vedligehold. Så længe trærødder 

ødelægger asfalten, vil reparation ikke give mening. 
ii. Beboerne gøres opmærksom på, at de selv har ansvaret for at rydde sne mv uanset om vi 

har en aftale med leverandør på fx snerydning. 
iii. Der mangler afklaring af hvor begge foreningens telte ligger. 
iv. Der blev stillet spørgsmål til gamle referater på foreningens hjemmeside –gamle referater 

er tilgængelige under ”Download” 
v. Manglende fremmøde til generalforsamlingen gav anledning til en del forslag, bl.a. at der 

”reklameres” for generalforsamlingen i god tid – også på grundejerforeningens Facebook-
gruppe. 

 
Generalforsamlingen blev traditionen tro afsluttet med vinsmagning med tilhørende pølse og ostebord samt et 

foredrag om området omkring grundejerforeningen.  


