
 

Ekstraordinær generalforsamlingens mødereferat 

 

Mødedato: 29. september 2014, 19.00 

Referent: Brian Ørum Hansen 

Bestyrelsen: Villy Håkon Schultz, Steen Olsen, Carsten Fisker, Niels Christian Sørensen og Brian Ø. Hansen 

 

Mødested: Fælleshuset, Askøvænget 34 

Tilsendt: Bestyrelsesformænd for delområderne 

________________________________________ 

Agenda  

1. Valg af dirigent.  

2. Gennemgang og afstemning af 3 indkomne forsalg fra den ordinære generalforsamling 2014.   

 

Resume af mødet 

Ad. 1 

Valg af dirigent blev Helle Skov Sørensen, Venøvænget. Helle Skov Sørensen konstaterende herefter, at den 

ekstraordinære generalforsamling var rettidig indkaldt og dermed beslutningsdygtig.  

Der er indkommet i alt 3 forslag ved den ordinære generalforsamling 2014, som er behandlet på den 

ekstraordinære generalforsamling. 

Lovlige og rettidige stemmeberettigede fremmødte 14 personer med 270 stk. stemmer med bemyndigelse 

fra de respektive delområder.  

 Omøvænget med 18 stemmer repræsenteret af Else Iversen. 

 Mandøvænget med 13 stemmer repræsenteret af Sine Junkuhn. 

 Halmøvænget med 20 stemmer repræsenteret af Kjeld Brink. 

 Vejrøvænget og Tunøvænget med 22 stemmer repræsenteret af Kim Holst. 

 Mejløvænget med 17 stemmer repræsenteret af Poul Wienberg. 

 Sprogøvænget og Skarøvænget med 14 stemmer repræsenteret af Lars Haldborg Thomsen.  

 Gavnøvænget med 10 stemmer repræsenteret af Jan Andersen.  

 Samsøvej med 12 stemmer repræsenteret af Lis-Aase Joensen. 



 Askøvænget, Bjørnøvænget og Barsøvænget med 88 stemmer repræsenteret af Steen Olsen. 

 Orøvænget med 5 stemmer repræsenteret af Lars Ørum.  

 Hermelinvænget og Grævlingevænget med 20 stemmer repræsenteret af Søren Ipsen.   

 Fejøvænget med 8 stemmer repræsenteret af Erik Østergaard.  

 Livøvænget med 10 stemmer repræsenteret af Helle Abildgaard. 

 Venøvænget med 13 stemmer repræsenteret af Helle Skov Sørensen.  

 

Nedennævnte delområder var tilmeldt, men ikke personligt fremmødt og der var ikke afgivet en skriftlig 

fuldmagt. 

 Strynøvænget med 48 stemmer repræsenteret af Holger Jensen.  

 Hindøvænget med 16 stemmer repræsenteret af Anette Castberg.  

 Lindøvænget med 8 stemmer repræsenteret af Annette Kulmbac.  

 

Ad. 2 

De 3 indkommende forslag blev fremlagt og drøftet. Der var en god og saglig diskussion af forslagene.  

 

 

A. Nedlæggelse af stier mellem storparcellerne 

Der blev stemt om det stillede forslag at få slettet stien på nordsiden af parcelen og nedlagt gadelys, så 

fælleden kan genetableres.  

Et par synspunkter fra deltagerne: 

- En deltager talte om, at godkendelse et sted kan danne præcedens for andre områder, som 

ønsker at få nedlagt stien. 

- Det kan have en præventiv virkning imod indbrudstyve.  

- Der blev stillet spørgsmålstegn ved den faktiske besparelse ved at nedlægge stien og 

belysningen.  

- Der blev talt om en helhedsplan for alle stier og ikke kun nedlæggelse af den enkelte sti, for 

at opretholde helheden i Drejens Boligby.   

Stemmefordelingen:  

Forslaget blev forkastet med 220 stemmer imod forslaget, 20 stemte for forslaget og 30 stemte blank.  



Imod forslaget: Omøvænget, Mandøvænget, (Vejrøvænget & Tunøvænget), Mejløvænget, (Sprogøvænget 

& Skarøvænget), Gavnøvænget, Samsøvej, (Askøvænget, Bjørnøvænget & Barsøvænget), Orøvænget, 

Fejøvænget og Venøvænget.   

For forslaget: Halmøvænget. 

Stemte blank: (Hermelinvænget & Grævlingevænget) samt Livøvænget.   

Bestyrelsen har taget afstemningen til efterretning og vil afvente eventuelle nye indkommende forslag fra 

delområderne herunder ønsket om en helheds plan for nedlæggelse af stier og belysning.  

 

 

 

 

B. Harevænget – vand ud på cyklestien  

Der blev stemt om stillet forslag, om etablering af dræn i forbindelse med vand på cykelsti.  

Et par synspunkter fra deltagerne: 

- Der blev diskuteret overtagelse / overdragelse herunder fejl og mangler for Drejens området. 

Vand på cykelstier er ikke en mangel i forholdt til kommunens overdragelse til grundejerforeningen.  

- Hvis det er et generelt problem, så hvorfor ikke tage det op i bestyrelsen, som et problem og 

få anlægsudgifterne til udbedring i budgettet. 

- Vi har et etisk ansvar for at få det bragt i orden – at der ikke sker ulykker. 

- Vi har ansvaret for vej – sikre stier fri for is og sne.  

Stemmefordelingen:  

Forslaget blev forkastet med 229 stemmer imod forslaget, 28 stemte for forslaget og 13 stemte blank. 

Imod forslaget: Omøvænget, Mandøvænget, Halmøvænget, (Vejrøvænget & Tunøvænget), Mejløvænget, 

(Sprogøvænget & Skarøvænget), Gavnøvænget, Samsøvej, (Askøvænget, Bjørnøvænget & Barsøvænget), 

Orøvænget og Livøvænget. 

For forslaget: (Hermelinvænget & Grævlingevænget) samt Fejøvænget. 

Stemte blank: Venøvænget.  

Bestyrelsen har taget afstemningen til efterretning. Problemet afhjælpes med ekstra saltning og grusning af 

cykelstien i en prøveperiode på 1 til 2 år. Valgt løsning kan herefter evalueres ligesom delområderne kan 

fremsende ny forslag til en helhedsplan med en prioritering af de steder for Drejens Boligbys områder, hvor 

skønnes vand på cykelstierne skaber problemer mv.    

 

B. Hundegård  



Der blev stemt om det stillet forslag at etablere et frit løbs område for hunde i Drejens Boligby.  

 

Et par synspunkter fra deltagerne: 

- En deltager syntes, at det var et problem i forslaget, at afstanden i oplægget ikke overholder 

lokalplanens regler til afstande. 

- En deltager, syntes at forslagsstillerne ikke har været forberedt, så det kan ikke blive andet 

end nej.  

- En deltager gav udtryk for, at en hundegård ikke hører hjemme i et boligområde.  

 

Stemmefordelingen: 

 

Forslaget blev enstemmigt forkastet med 270. 

 

Imod forslaget: Omøvænget, Mandøvænget, Halmøvænget, (Vejrøvænget & Tunøvænget), Mejløvænget, 

(Sprogøvænget & Skarøvænget), Gavnøvænget, Samsøvej, (Askøvænget, Bjørnøvænget & Barsøvænget), 

Orøvænget, Hermelinvænget, Fejøvænget, L  

ivøvænget, Venøvænget. 


