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Repræsentantskabsmøde d. 12. juni 2019 

 
Til stede:  Kaj Bager, Andelsboligforeningen Kirsebærgrenen, Kent Hansen, private husejere, Lars Rahbek, 
Andelsboligforeningen Pæregrenen, Michael Møller Jensen, Civica 338, Alice Hansen, Andelsboligforening 
Blommegrenen, Susanne Folsø, Kristiansdal, Erik Larsen, Andelsboligforeningen Blommelunden, Anne-Mette 
Skaaning, Andelsboligforeningen Kirsebærgrenen, Axel Skytthe, Andelsboligforeningen Bofællesskabet, og 
Merete Schultz, FAB (ref.) 
 
Hvert år afholdes i juni ordinært repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent  
Kaj Bager blev valgt som dirigent. 
 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning  
I formandens fravær aflagde næstformand bestyrelsens årsberetning, med bl.a. gennemgang af årets 
aktiviteter, herunder nytårskur, Skt. Hans, miljødag og selvfølgelig 30-års jubilæumsfest for hele 
området. Kort gennemgang af arbejdet i de grønne områder, inkl. stierne i området.  
Hjemmesiden er igen oppe at køre mht. referater fra bestyrelsens arbejde. Opmærksomheden 
henledes igen på Odense Kommunes app ”giv et tip”, hvor det er muligt at tippe om emner inden for 
bl.a. veje, træer, fortove med mere. Bestyrelsens erfaring er, at Odense Kommunen ret hurtigt får 
udbedret de steder, hvor der indmeldes behov/fejl. 
Ønske fra Susanne vedr. opsætning af lys på sti ved tennisbanerne. Bestyrelsen vil undersøge evt. 
muligheder og budget. 
Vedr. sagen om inddrivelse af underslæb fra tidligere kasserer, kan bestyrelsen oplyse at den indgåede 
afdragsaftale overholdes. 
  

3. Godkendelse af regnskab  
Kasserer Kaj Bager gennemgik regnskabet, der var udsendt med indkaldelse til 
repræsentantskabsmødet. 
Spørgsmål fra Alice vedr. udgiften til skure. Kaj og Kent redegjorde for udgiften.  
Regnskabet blev herefter godkendt. Regnskab lægges på websitet 

     
4. Indkomne forslag 

Område 7 har indsendt følgende forslag: 
 ”100.000 kr. fra øvrige grønne projekter fra budget 2020 kan bruges i efteråret 2019 på nyplantning”. 
Forslaget blev vedtaget. 
Udgangspunktet er, at de steder hvor der er fældet træer plantes nye træer. Nyplantede træer skal 
være sorter, der ikke bliver alt for høje. Bestyrelsen lægger op til, at beboere kan indsende forslag med 
ønskede lokaliteter til nyplantning. Bestyrelsen vil forsøge at finde en dato til indkaldelse til møde om 
den kommende nyplantning. 

 
5. Godkendelse af budget for det kommende år  

Kasserer Kaj Bager gennemgik budget for 2020. 
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Susanne spørger til budget for legepladser. Generel snak om vedligehold og placering af legepladser. 
Budgettet blev herefter godkendt. 
 

6. Valg af revisor 
             Bestyrelsen anbefaler at man fortsat anvender firmaet Dansk Revision. Dette godkendes. 
 
  
7. Eventuelt 
             Gennemgang af bestyrelsens medlemmer og antal områder i grundejerforeningen. På første 
              kommende bestyrelsesmøde, vil bestyrelsen konstituere sig. 
              Bestyrelsen vil fremover sikre, at der findes en mail-adresse, som beboere kan skrive til og dermed  
              komme i kontakt med bestyrelsen. 
              
 
 


