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Generalforsamling i Parcelforeningen Holmeparken den 30. marts 2016 
 

1. Valg af dirigent 
 

 Jesper Olesen blev valgt 
 

2. Formandens beretning 
 

 Bestyrelsen har nu adgang til Betalingsservice og Nets samt begge banker. 
 Container bestilt til 15.-17. april 
 Facebook gruppe oprettet. Parcelforeningen Holme Parken 
 Foreningen søger en Web- redaktør til opdatering af hjemmesiden. Ingen meldte sig. 
 Vejbelysningen bliver skiftet til LED 
 Bestyrelsen har indhentet tilbud til rensning af tage og terrasser.  Tage  495,00 kr. og terrasser 

50,00 kr. Tilbuddet er fra Hjort. Telefon nummer 86982868 
 Vandproblemer samt dræn dækker man selv indenfor egen matrikel 
 Hvis man ser rotter skal det straks anmeldes til kommunens skadedyrsbekæmpelse. Bestyrel-

sen opfodrer samtidig at fuglene ikke fodres på jorden. Husk at holde skraldespands låg luk-
ket. 

 Vejene i foreningen er ikke bredde nok til gæsteparkering. Gæster skal holde på de afmær-
kede parkeringspladser. 

 En undersøgelse af mobil og bredbåndsforbindelse viste at en del beboere har problemer 
med YouSee og TDC.  

 Bestyrelsen håber at spejderne igen i år arrangerer Sankt Hans ved søen 
 Fremmødet til generalforsamlingen er højt i år. 49 personer er tilmeldt og i alt 34 husstande 

er repræsenteret. 
 

Kommentar til beretning: 
 

 Der blev forslået fibernet i stedet for dårlig bredbåndsdækning. Flere havde hørt at fibernet 
ikke ville afhjælpe dette problem. 

 
 Enkelte husstande har selv betalt for at få drænet i haven og omkring huset. Det har været en 

stor succes og ikke så dyrt. 
 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2015 - Godkendt 
 

 Kommentar: Formanden opfodrede beboerne til at hjælpes ad med at renovere legepladsen. 
Jørgen Marqversen meldte sig til at renovere pladen i tårnet, evt. sammen med flere brugere. 
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4. Forslag til budget 2016 - Godkendt 

 
5. Indkomne forslag:  

 
 Nummer 17 vil gerne have et træ fældet. Bestyrelsen tager forslaget med til den overordnede 

grundejerforening, da træet står på areal tilhørende Holme Syd GF. 
 

6. Valg af revisor: 
 

 Vibeke Pedersen (genvalgt) (65) 
 Revisorsuppleant:  John Rasmussen (127) 

 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

 
 Else Hansen (genvalgt) (59B) 
 Peter Schmidt (97) 
 Jørgen Marqversen (89) 

 
Suppleanter: 
 

 Inger Nordendahl (23) 
 Christian Nicolaisen (7) 

 
8. Eventuelt 

 
 John Rasmussen forslog et skilt på fællesparkering hvor der stod ”Gæsteparkering” 

 

 

 

 

Referat: Tina Vittrup 

 


