
Referat fra generalforsamlingen d. 15. juni 2021 
 
 
Velkomst ved formanden. 
 

1. Valg af dirigent. Torben Madsen blev valgt. 
 

2. Valg af stemmetæller. Ingelise Hedegård og Mette Holmboe 
 

3. Formandens beretning. 
Jonna gennemgik hvad vi har lavet siden sidst, vi er med i projekt omkring hvordan vi udvikler os 
sammen med 4 andre områder. Der blev nedsat en udvikling gruppe, men der mangler flere folk. 
Ren natur d. 30. maj var der ca. 35 personer der var ude at samle skralde på de offentlige områder, 
men der skal rykkes for tilmeldinger.  
D. 25. maj var der flis rundt om Møllesøen - vi skal tilbage til lørdag formiddag. 
Nordea fonden har 50 millioner som de gerne vil dele ud af. Der blev samlet en masse ideer ind. 
Der er talt meget med kommunen omkring udstykning. De har tilbudt 3 grunde på Hajslundvej - men 
der blev takket nej tak. Carsten Magård er hyret ind til at hjælpe med hvordan vi for løst det bedst 
muligt. 
Der blev fremlagt 3 muligheder - Bag Haretoften - Mellem Hedegårdvej og Hajslundvej - Ved 
minkfarmen på Bukdalvej. Vi håber snart der bliver åbnet op for det sidste så vi kan komme ud og 
hilse på alle de nye tilflyttere. Stor tak til Jens og Jesper for deres arrangement i borgerforeningen. 
Søren stiller spørgsmål ved minkfarmen, da der aldrig kommer mink på farmen. Det lyder på 
vandrørene at der er nogle håndværkere der vil udstykke på området. Hvad vil kommunen sige hvis 
vi kan få det på skrift? 
Det blev drøftet livligt hvilke muligheder der er - Måske en lille udstykning først og så en større 
bagefter. 
Der blevet snakket om at trafikken på Hajslund kommer lidt stærkt. 
Der blev snakket lidt om hvordan kan man kan få bygget Borbjerg og Hvam sammen. ¨ 
 
Udvalg der arbejder med at søge pengene hjem hos nordea -  
Mette og Dina - sanselege ved Hvam 
Christian og Søren QR løb rundt om mølle 
Jonna - Storkerede 
Malene og Thomas – Bål/grill område ved centeret 
Kan man holde et borgermøde hvor man fremlægger lidt fra udvalgene, RealDania og Byggegrunde. 
Kan man selv anlægge et stykke fortov på hjørne af Vibevej og Hedegårdvej 
Beretningen blev godkendt 
 

4. Fremlægning af revideret regnskab. 
Pia fremlage regnskabet og der blevet fremlagt et positivt regnskab.  
Vi har valgt at lidt penge på Carsten og delt lidt ud til foreningerne godt 2021 regnskab. 
Regnskabet blev godkendt  
 

5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
På valg er:  Jesper Schrøder (ønsker ikke genvalg) 
Jens Lindbjerg (ønsker ikke genvalg) 
Forslag David og Jørgen som også blev valgt ind. 
1. Suppleant Jens Lindbjerg og 2. Suppleant Susanne Linde 

 
6. Behandling af indkomne forslag - Forslag byggegrunde som er drøftet 

 



7. Valg af revisorer 
Lene og Jens blev genvalgt 
 

8. Eventuelt 
Forslag fra Jens omkring at bruge 25 - 50 tusinde på at lave noget der kan komme i pressen omkring 
byggegrunde. For vi kan få mere igennem nu her end efter den 18. november. - Der var opbakning 
fra forsamlingen til sådan et arrangement. - Det skal være sobert men udfordrende.  
Forslag fra John, kan man renovere stien mellem fasanvej og trabjergvej og evt. noget lys på (Poul 
og Jytte,s grund)  

 
 


