
Bjergvejens Grundejerforening  
GENERALFORSAMLING 

TIRSDAG d. 26.03.2019 kl. 19.00 på Bjergvej 40 

Referent: Emmy M. Lønholm 

Der var mødt 1(!) medlem ud over bestyrelsen op. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. I anledning af Ringsteds kommunes tiltag med afhentning af haveaffald samt 

storskrald bør det drøftes hvad gør vi med grundejerforeningens containerordning?  

6. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen  foreslår uændret kontingent 200 kr/år  

7. Valg til bestyrelsen 

På valg er Peter Schmidt-Nielsen, Benny Christensen og Emmy Lønholm. Alle 

modtager genvalg  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er Lene Nørup, hun modtager genvalg. 

9. Eventuelt. 

 Grøn container 2019?? 

            Bjergvejsfest 2019: Bestyrelsen foreslår: 01.06.2019 

 

 

Ad 1: Ove Lesdorff blev valgt til dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

Ad 2: Formandens beretning var ret kort idet der ikke er foregået det helt store i året der er gået 

på Bjergvej; Bjergvejsfest blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger. Vi håber derfor på et pænt 

fremmøde, i år. Der har været flere kontakter til kommunen angående vandproblemet udfor nr. 

32 –  og NU er det endelig lykkedes: man har  fra kommunens side skiftet dækslet så vandet kan 

løbe fra. 

Ad 3:  Regnskabet blev gennemgået og godkendt.  

Ad 4:  Der var ikke indkommet nogle forslag. 
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Ad 5:  Grøn container; Bestyrelsen enedes med det ene fremmødte medlem om at ordningen 

bibeholdes i 2019 og herefter vil vi tage spørgsmålet op igen. 

 

Ad 6:  Bestyrelsens forslag om uændret  kontingent på kr. 200,-/år blev vedtaget. 

 

Ad 7:  Valg til bestyrelsen: På valg var Peter Schmidt-Nielsen, Benny Christensen og Emmy 

Lønholm. De blev alle 3 genvalgt. 

 

Ad 8:  På valg var revisor Lene Nørup, som blev genvalgt. Som revisor suppleant genvalgtes 

Karsten Jensen 

 

Ad 9:   Som flg. af, at man har besluttet at videreføre grøn container-ordningen blev flg. Datoer 

vedtaget: 

 Grøn container  27.04. – 28.04.19 

    26.10. – 27.10.19 

 Bjergvejsfest  01.06.2019  

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.40. 

 

Emmy Lønholm, Formand 

Bjergvej 40 

 

 

 


