
Referat fra generalforsamling søndag d. 13. juni 2021 i Grundejerforeningen 
Stibjerg Huse 
 
Dagsorden jfr. vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
Bente Larsen blev valg som dirigent. Stemmetællere ikke aktuelt. 

 
2. Formanden aflægger beretning 

Se den skriftlige beretning.  
 
Formanden uddybede forholdet omkring ejerskabet af Vinkelager, som ejes af grundejer 
Danny, men vedligeholdelse er grundejerforeningens ansvar. Der var tilslutning til, at 
bestyrelsen arbejder videre med overdragelse af vejen under den forudsætning, at det ikke 
giver ulemper for grundejerne. 
 
Der blev spurgt ind til, hvornår Fibia begynder at etablere fibernet i området til de 
tilmeldte. Der var ingen, som kunne besvare spørgsmålet, selvom flere selv havde 
henvendt sig til Fibia. Formanden opfordrede til, at man tog billeder af sin grund og hus, 
inden Fibia går i gang, for at imødegå evt. uoverensstemmelser med Fibia efter etablering. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 

 
3. Kassereren fremlægger det revideret regnskab 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag. Dog havde en grundejer henvendt sig omkring dagrenovation, som 
tømmer meget tidligt om morgenen til stor irritation. Formanden opfordrer ejerne til selv 
at kontakte renovationsfirmaet, hvilket generalforeningen var enig i. 
 

5. Fastsættelse af årskontingent 
Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Godkendt.  

  
6. Valg af formand (ulige år) 

Formanden genopstiller. Genvalgt 
  

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen 
Alle undtagen Elna Nielsen genopstiller. Alle genvalgt 
Willy Dockweiler foreslået, men ønsker at fortsætte som suppleant 
Merete Sandager, Vinkelager 6, blev forslået. Indvalgt 

  
8. Valg af 1. og 2. suppleant 

1. suppleant er Willy Dockweiler og 2. suppleant Stig Bisgaard. Begge genvalgt 
  



  
9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

Der blev stillet forslag om kun at have en revisor. Dette kræver ændring af vedtægterne, og 
skal derfor fremsættes til næste års generalforsamling. Steen Møller Jørgensen genvalgt. 

  
10. Eventuelt 

Problemet med regnvand på bakken på Vinkelager blev diskuteret, og Finn (Vinkelager 9) 
tilbød at undersøge, om der kunne ske en afvanding sted via en faskine på deres grund.  
 
En grundejer efterlyste anbefalinger til firma til brug for tilslutning af kloak. Der er blevet brugt 
forskellige kloakmestre, og flere firmaer blev nævnt.  

 
 


