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Møllegangens Grundejer- og Beboerforening 

Generalforsamling · 2019 

Dato: 27. maj 2019, kl. 19:30 

Sted:  Hos Peter, Møllegangen 11 

Til stede:  11 parceller repræsenteret: Anne, Mogens (5), Peter (11), Peter, Michelle (15), Sherif (17), 

Lisbeth (19), Thomas (4), Peter (6), Kim (8), Wagn, Inge Lise (10), Inge (12), Opstrup (18) 

Dagsorden: 
1.  Valg af dirigent 

2.  Beretning om foreningens virksomhed 

3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4.  Indkomne forslag fra medlemmer 

5.  Kontingent og budget for det kommende år 

6.  Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 

7.  Valg af revisor samt 1 suppleant 

8.  Eventuelt 

Ad 1 · Valg af dirigent 

Wagn valgt efter bestyrelsens forslag. 

Ad 2 · Beretning om foreningens virksomhed 

Formanden aflagde beretning: 

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt to bestyrelsesmøder.  

De to containere var ikke helt fyldt, men næsten. God tilslutning, også til pølsesamlingen her i 

foråret, mens det kneb mere med tilslutning i efteråret. 

Pænt besøgt til Sct. Hans-festen, bl.a. pga. Bryggervej. Torben og Annemette lagde have til – og 

gør det gerne i år igen. Vi undlod at rejse teltet i 2018, men i år kommer det op. 

Maskinparken skal løbes lidt i gang, er lidt rusten, men formanden har været over diverse 

redskaber. Vertikalskæreren bliver mest brugt, men den kan nu nok holde et år mere.  

Blomsterkummerne er blevet holdt med fyr og pt. stedmoder. Selv om priserne stiger, bliver vi ved 

med at pynte. Tak til Peter for indsatsen. 

Vejen får ny dækbelægning til efteråret. Der er stadigt problemer med vejens hældning ved 

regnvejr, selv om Peter har snakket med kommunen desangående. Vendepladsen mangler lidt 

asfalt. Peter har målt op, at det drejer sig om ca. 30 m2, så vi afventer, hvad der sker, når 

asfaltmaskinerne kommer.  

Vinteren faldt den 26. jan. 2019. I hvert fald når det gælder snerydning, for det var den eneste 

gang, snefogeden har fejet. 

Nr. 13 er til salg, fordi Mikkel og Anna-Lena er flyttet til Vejen.  
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Generne i forbindelse med Vindrosen og åbningen af Netto forekommer endnu tålelige. Indkørslen 

til parkeringspladsen virker ret umulig, da der ikke er plads til de store lastbiler. Formanden har 

sørget for, at det nedlagte skilt til Bryggervej er retableret af kommunen.  

De store buer fra Sporvejenes tid og det færdige område ved Kongevellen ser faktisk ret pænt ud. 

Forbilledligt, at der bliver ryddet op af LitterGo hver lørdag. 

Tak for samarbejdet med bestyrelsen. Vi har en dejlig vej og nogle gode beboerne! 

Kommentarer: 

Wagn: Fibernet er gravet ned i højre side, så der burde ikke komme flere kabler i jorden, inden 

slidlaget lægges på.  

Opstrup har haft problemer ved Grenåvej, hvor husene rystede pga. ujævn vejbelægning, når de 

tunge lastbiler kørte. Efter henvendelse fra Opstrup (Ali og Erik) rykkede kommunen – endelig – ud 

og lagde et slidlag på stykket ud for Ali (16). Derefter var der ikke mere rysten.   

Herefter blev beretningen vedtaget.  

Ad 3 · Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Lisbeth gennemgik regnskabet, der har et overskud på godt 10.000 kr. Regnskabet blev godkendt, 

om end med et par kommentarer om, at bestyrelsen godt må unde sig selv lidt mere til 

bestyrelsesmøderne. 

Ad 4 · Indkomne forslag fra medlemmer 

Ingen. 

Ad 5 · Kontingent og budget for det kommende år 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det blev straks vedtaget. 

Ad 6 · Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter 

Formanden vil godt fortsætte, medmindre nogen vil overtage tjansen. Ingen 

bestyrelsesmedlemmer går, med mindre man ønsker det. Alle genvalgt, incl. de to suppleanter.  

Ad 7 · Valg af revisor samt 1 suppleant 

Begge genvalgt. 

Ad 8 · Eventuelt 

Kim overrakte formanden et par flasker vin som tak for indsatsen for vejen. Peter meddelte, at 

Kim og han selv var med i Vejlby Fjernvarmes bestyrelse. Alm. snak om byggeriet i området.  

Herefter takkede Peter for god ro og orden, og der blev serveret brød og øl/vand til medbragt 

kaffe/the.  

 

 

 

Referent    Formand 

Anne Merete Frederiksen (5)  Peter Manøe Bjerregaard (11) 
30. maj 2019 


