
Gf. Arresøgrundene 
 
Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 2. marts 2004 i 
Annisse Forsamlingshus. 
 
Generalforsamlingen var repræsenteret ved 12 fremmødte, ingen fuldmagt. 
 
Formanden Peter Stæhr bød velkommen på bestyrelsens vegne og bad 
bestyrelsesmedlem Lars Matthiesen tage referat. 
 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol og beretning 

a. Bestyrelsen 
b. Vej- og lampeudvalget 
c. Naturudvalget 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Budget og bevillinger 
6. Valg 

a. Bestyrelsen: 
i. Næstformand Hanne Skibstrup, villig til genvalg 
ii. Kasserer Anne Marie Seiling, villig til genvalg 
iii. Bestyrelsesmedlem Lars Matthiesen, villig til genvalg 
iv. 2. suppleant Jørgen Søgaard, villig til genvalg 
v. Revisor Peter Funder, villig til genvalg 

b. Vej- og lampeudvalg: 
i. Arne Christensen, villig til genvalg 
ii. Lise Ipsen, villig til genvalg 
iii. Jørgen Posborg, villig til genvalg 
iv. Lars Matthiesen, villig til genvalg 

c. Natur udvalget: 
i. Benny Reesen, villig til genvalg 
ii. Alf Simmelkjær, ønsker ikke genvalg 
iii. Peter Stæhr, villig til genvalg 

7. Eventuelt 



1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Kurt Klitten, som valgtes enstemmigt. 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet, og 
konstaterede samtidig at der ikke var nogle indvendinger herimod. 
 

2. Protokol og beretning 
Peter Stæhr forelagde årets beretning (vedlægges som bilag). 
 
Da denne beretning også omhandlede udvalgenes aktiviteter blev punkt 
b. erstattet af indlæg fra Lars Matthiesen. 
 
Lars Matthiesen meddelte at øget styrke i de nuværende lamper ikke kan 
lade sig gøre, hvorfor det blev besluttet at rengøre og friklippe lamperne 
i forbindelse med førstkommende oprydningsdag (indkaldelse vedlagt). 
Det skal samtidig forsøges med indsætning af ”ikke synlig” reflektor i 
lamperne i lighed med løsning i Grundejerforening Søparken. 
 
I forbindelse med O.A. Kjeldsen’s pension kontakter bestyrelsen den ny 
repræsentant for Skov- og Naturstyrelsen. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
Anne Marie Seiling gennemgik regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag. 
Lise Ipsen havde indsendt forslag til alternativ forstærkning af 
kørebanekanter. 
I Lise’s fravær kommenterede Lars Matthiesen forslaget. 
Efter nogen snak frem og tilbage besluttedes det at stemme om 
forslaget. 
Der var 2 stemmer for, 8 stemmer imod og 2 stemte ikke. 
Forslaget blev således forkastet og den oprindelige løsning bliver således 
iværksat i 2004.   
 

5. Budget og bevillinger. 
Anne Marie Seiling forelagde budgettet. 
Den foreslåede kontingentforhøjelse forventes kun at gælde for 2004, 
hvorefter kontingentet forventes nedsat igen. 
Kassereren undersøger om det er nødvendigt med en forsikring i 
grundejerforeningen. 
Budgettet blev herefter godkendt. 
 

6. Valg. 
• Bestyrelsen: 

o Hanne Skibstrup blev genvalgt. 
o Anne Marie Seiling blev genvalgt. 
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o Lars Matthiesen blev genvalgt. 
o Jørgen Søgaard blev genvalgt som 2. suppleant. 
o Peter Funder blev genvalgt som revisor. 

• Vej- og lampeudvalg: 
o Arne Christensen blev genvalgt. 
o Lise Ipsen blev genvalgt 
o Jørgen Posborg blev genvalgt 
o Lars Matthiesen blev genvalgt 

• Naturudvalget: 
o Benny Reesen blev genvalgt 
o Peter Stæhr blev genvalgt 
o Kurt Klitten blev valgt ind i stedet for Alf Simmelkjær. 

 
7. Eventuelt. 

 
  

• Det blev foreslået at afslutte oprydningsdagen med fælles grill på 
området. 

 
• Et sort armbåndsur er fundet på Smedebakken, henvendelse kan 

ske til H. Fagerberg, Smedebakken 9. 
 

• Der har været indbrud i biler på Bybakken 5 samt Smedebakken 
20. 

 
• Lars Matthiesen og Benny Reesen forsøger at revitalisere 

hjemmesiden, da den tidligere hjemmeside ikke længere er aktiv. 
 

 
Dirigenten såvel som formanden sluttede generalforsamlingen med at takke for 
god ro og orden under mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
Kurt Klitten    Peter Stæhr 
 
Dirigent     Formand 
 
 
 
 
 
Bilag: Formanden beretning, regnskab, budget, Lise Ipsens forslag, indkaldelse 
og program for oprydningsdag, indbetalingskort til kontingent. 
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