
          Referat af repræsentantskabsmøde 
i 

Grundejerforeningen Holme Syd 
Mødedato: 17. juni 2020 kl. 19.30 

Sted: Holme Parkvej 177, 8270 Højbjerg 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 
4. Rettidigt indkomne forslag. 
5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af bidrag. 
6. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
8. Eventuelt. 

 
Deltagere:  
Fra bestyrelsen: 

Frank Arberg (Jelshøj) 
Leif Thomsen (Jelshøj) 
Steen G. Hansen (Holme Bjerge) 
Diana Mønniche Eriksen (Holme Parkvej af 1987) 
Peter Corneliussen (Holme Parkvej af 1990) 
Peter Svenné Schmidt (Holmeparken) 
Carsten Hoeg (Madsbjergparken) 

 
Derudover deltog: 

Jens Hatting (Holmeparken) 
Lars Thruesen (Madsbjergparken) 
  

 

1. Valg af dirigent 

Dianna Mønniche Eriksen blev valgt som dirigent. 
Hun startede med at konstatere at årets repræsentantskabsmøde ikke var rettidigt 
indkaldt, på grund af store vanskeligheder med at finde et lokale under corona-epidemiens 
forsamlings-begrænsninger. 
Af samme grund var kun 2 deltagere fra hver parcelforening inviteret. 

Alle var dog enige om at disse formalia var uden betydning i denne specielle situation og, 
der har været kommunikeret skriftligt om dette i god tid. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Frank Arberg aflagde bestyrelsens beretning: 

På seneste bestyrelsesmøde blev det vedtaget at igangsætte dræning af et 75 m langt 
meget vådt område ved en af stierne nær områdets bakke samt 80 meter ved et stikryds 
nær ved søen.  



Der var også modtaget tilbud på udlægning af frisk stenmel i 5 cm tykkelse, på områdets 
stisystemer, der ikke har været vedligeholdt i mange år. Bestyrelsen ønskede dog et 
tykkere lag op mod 10 cm. i bredden på 130 cm. Det er der nu kommet tilbud på, som 
imidlertid overstiger det afsatte beløb, så vi forhandler i øjeblikket med 2 gartnerfirmaer og 
arbejder på at få mest mulig lagtykkelse for et budget på kr.100.000.  

Det blev også aftalt at igangsætte etablering af en 500m2 stort areal, der udlægges som 
blomstereng med vilde blomster. Dette placeres i en trekant mellem et par af stierne lidt 
sydvest for søen. Der var enighed om at græsklipning af kanterne op imod det nye areal 
samtidig med at stierne klippes vil få arealet til at fremstå velplejet. 
 
Fejning og/eller snerydning af vores hovedsti samt stikvejen op mod den sydlige 
højtliggende del af Holme Parkvej skal ske 3 gange årligt i perioden oktober -> maj, så 
bl.a. efterårets blade fjernes fra stien, der ellers kan blive glat og farlig. Dette er sat i gang 
med gartnerfirmaet, og den første forårsfejning er foretaget. 
 
Samtidig med etablering af blomsterengen vil gartnerfirmaet Buus fjerne et dødt egetræ på 
arealet over mod Madsbjergparken. 
 
Ellers fremgår planen for det kommende år af den på seneste bestyrelsesmøde justerede 
5-års plan, hvori der ud over den løbende græsslåning og ovennævnte aktiviteter også i 
det kommende år er afsat 1000 kr. til reparation af bænke i vores område. 
 
Der er fortsat problemer med (formentlig kun en enkelt) hundeejer, der ganske vist 
kommer hunde-efterladenskaber i pose, men til gengæld lader poserne ligge eller endda 
hænger dem op i træer og buske. Utroligt når der trods alt flere steder er adgang til 
affaldsposer. 

 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab. 

 
Diana Mønniche Eriksen gennemgik regnskabet, der er vedlagt som bilag 1. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

4. Rettidigt indkomne forslag. 

 
Der var i år ikke indsendt forslag til behandling i repræsentantskabet. 
 
 

5. Forelæggelse af budget samt fastlæggelse af bidrag. 

Bestyrelsens forslag til budget for 2020/21, blev aftalt justeret, da stenmel på stierne bliver 
dyrere end tidligere forventet. Samtidig udgår tilskud til Sankt Hans arrangement, da dette 
er aflyst på grund af Corona-forsamlingsforbuddet. 
 
Igen er der flere indtægter da bidraget til foreningen for 2020/21 øges fra 300 til 400 kr. 
årligt pr. husstand. 
 
Med disse justeringer blev budgettet vedtaget som vedlagte bilag 2. 
 
 



6. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

Følgende er udpeget som medlemmer og suppleanter i bestyrelsen: 

Jelshøj: Frank Arberg og Leif Thomsen, Finn Skovsgaard (suppleant) 

Holmeparken: Peter Svenné Schmidt, Jens Hatting (suppleant) 

Holme Bjerge: Steen G. Hansen, ny suppleant indmeldes snarest 

Holme Parkvej af 1987: Diana Mønniche, Stephan Hessels (suppleant) 

Holme Parkvej af 1990: Peter Corneliussen, Jesper Vogt (suppleant) 

Madsbjergparken: Carsten Hoeg, Lars Thruesen (suppleant) 

 

7. Valg af revisor og suppleant 

Lars Thruesen, Madsbjergparken - revisor 

Daniel Ulrik, Holme Parkvej af 1987 - suppleant 

 

8. Eventuelt 

Vi har gennem flere år forsøgt at få de 14 parceller på den nye vej Margrethelunden med i 
vores grundejerforening. Det er ikke lykkedes, men Frank Arberg tilbød at gøre endnu et 
forsøg under henvisning til de mange forbedringer vi laver på fællesarealerne, som 
beboerne i Margrethelunden også støder op til og kan have glæde af.  

 

  



Godkendelse af dette referat ved tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på 
førstkommende bestyrelsesmøde efter dette repræsentantskabsmøde: 

 

 

Holme den, __________________________ 

 

 

 
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
Diana Mønniche Peter Svenné Schmidt 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
Sten G. Hansen Peter Corneliussen 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
Carsten Hoeg Leif Thomsen 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------  
Frank Arberg  
 
 
 

 

 
  



BILAG 1 – Holme Syd, repræsentantskabsmøde 17. juni 2020 

 
 



 

 

  



BILAG 2 – Holme Syd, repræsentantskabsmøde 17. juni 2020 

 

 

Grundejerforeningen Holme Syd    

Budgetforslag for perioden 1. april 2020 - 31. marts 2021  

    

Indtægter: kr. 400 pr parcel    Parceller 

Kontingent Holmeparkvej af 1987 kr. 18.400,00 46 

Kontingent Holme Parken kr. 32.000,00 80 

Kontingent Holme Bjerge kr. 19.600,00 49 

Kontingent Holme Parkvej af 1990 kr. 16.000,00 40 

Kontingent Madsbjergparken kr. 14.400,00 36 

Kontingen Jelshøj kr. 73.600,00 184 

Indtægter i alt: kr. 174.000,00  

    

Udgifter:    

Holme-Skåde Fællesråd kr. -250,00  
Vedligeholdelse fællesområde og stier kr. -40.000,00  
Snerydning kr. -12.500,00  
Møder kr. -500,00  
Dræning af området kr. -30.000,00  
Grusning af stier kr. -100.000,00  
Ansvarsforsikring kr. -3.200,00  

Udgifter i alt: kr. -186.450,00  

    

Renter:    

Renter og gebyrer kr. -300,00  

Årets resultat kr. -12.750,00  
 


