
 

  Generalforsamling 2018 
 

  Side 1 

Referat af EkstraOrdinær Generalforsamling 2018.  
 
Ad 1. Valg af dirigent og referent 
Elsebeth (57) blev valgt til dirigent. 
Lars (87) blev valgt til referent. 
 
Der er 62 husstande repræsenteret heraf 17 ved fuldmagt. 
 
Dirigenten noterer sig, at indkaldelsen har fundet sted på lovlig vis iht. vedtægterne. Bestyrelsen og dirigen-
ten har set 20 underskrifter, og der kræves 16 underskrifter for at indkalde til en ekstraordinær generalfor-
samling.  
 
Formanden oplyser, at generalforsamlingen er blevet indkaldt pga. den planlagte affaldsø ved nr. 11-13 vil 
være til gene for naboerne. 
 
Forslag om affaldsøerne til herefter betegnes som nr.:  
 

1. Fælleshuset ved nr. 117. 
2. Ud for nr. 71. 
3. Ved nyttehaverne ud for nr. 83.  
4. Mellem nr. 91-93. 
5. Mellem nr. 11-13 
6. Ud for nr. 81 
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Formanden fortæller, at ved den ordinære generalforsamling 2018 havde bestyrelsen en formodning om, at 
affaldsøerne 4 og 5 ikke ville genere naboerne. Og ved affaldsø nr. 2 skulle der etableres lys og handicap-
forhold og derfor blev denne fravalg oprindeligt – men her er lys, og det er ”let” at lave handicapforhold, da 
der kun skal etableres fliser i ca. 1m. bredde.     
 
Der har været begæring om anonym afstemning. Derfor har alle tilstedeværende fået stemmesedler for de-
res husstand og for deres fuldmagter.  
 
Ad 2. Diskussion af forsalg om ændring af placering af affaldsordning fra den indkaldende gruppe 
 
Bo (13) fortæller om forslaget beskrevet i indkaldelsen.  
De har erfaret, at ved Marklodden har man en fælles løsning, og fra boligen længst væk er der 130m til af-
faldsøen. Oprindelig foreslog arbejdsgruppen bag den ekstraordinære generalforsamling (herefter arbejds-
gruppen), at der fremafrettet kun skulle være 2 affaldsøer, (affalds 1 og 2) hver med 4 store affaldscontaine-
re. Henrik i nr. 151 kom efterfølgende med et ændringsforslag om affaldsøer enten ved affaldsø 1, 2 og 3 
eller 1, 2 og 4, hvor så affaldsø 1 bestod af store containere mens affaldsø 2+3 eller 2+4 skulle bestå af små 
affaldscontainere. 
 
Arbejdsgruppen ændrede så deres forslag og tog Henriks (151) ændringsforslag til sig om affaldsøer ved nr. 
1, 2 og 3 og foreslog så det i stedet for.  
 

                                         
Lille affaldscontainer 1000 l                                    Stor affaldscontainer 2000 l 
 
 
Henrik (151) fortæller om ændringsforslaget som beskrevet indkaldelsen.  
Ved affaldsø nr. 3 skal der fældes træer, og det vurderer formanden kan gøres for ca. 3000 kr.  
 
Efter præsentationen blev forslaget lagt op til diskussion. Der blev af mødedeltagerne debatteret livligt, 
hvor der bl.a. blev fremført følgende synspunkter, bekymringer og meninger: 
 

- Ved at have valgt at have affaldsøer, kan kommunen blive ved at anvise nye steder til affaldsøer 
indtil der bliver affaldssorteret nok. Ved anlæg af nye affaldsøer skal grundejerforeningen selv beta-
le. Hver gang der skal laves en affaldsø, koster det cirka 16.000 kr. 

- Der blev stillet spørgsmålstegn ved om placeringerne er godkendt.  
o Bo kunne bekræfte, at det er den på et møde med kommunen og Vestforbrænding.  
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- Ved Kratlodden har de en affaldsø og er 50 husstande. Det har kommunen godkendt.  
- Bliver affaldsøerne fyldt, kan Vestforbrændring tømme dem oftere.    
- Der blev stillet nyt ændringsforslag om affaldsøer ved hver af stræderne (i alt 4 affaldsøer), sådan at 

kommunen ikke kommer og beder om nye affaldsøer om nogle år. Mange flere ville så være tættere 
på en affaldsø. Dog er ikke alle glade for forslaget, da de har børn som leger i strædet, og her vil 
man gerne undgå lastbiler i stræder. Dette blev af dirigenten taget af bordet, da det vurderes at være 
for vidtgående. Der har ikke været nævnt noget om det i indkaldelserne og nu er der økonomi til 3 
øer.  

- Der er bekymring om, hvorvidt affaldsøerne vil være til gene for naboerne. 
- Der er bekymring om, at der vil være for langt for de nordlige beboere til affaldsøerne.  
- Det ønskes også, at man skal diskutere antallet af spande ved hver husstand. Man finder det især 

problematisk, at skulle sortere plastik og papir ved affaldsøerne, hvoraf flere foretrækker at have 
dem lokalt. Dette ligger dog uden for punktet dagsordenen, og ville skulle behandles på en anden 
generalforsamling. Så man er meget velkommen til at stille forslag om dette til generalforsamlingen 
2019. 

- Der er bekymring om lugtgener ved affaldsøer. Og disse vil nok blive mindre ved lokale spande, da 
man vil skylle sine makreldåser og anden emballage.  

- Kommunen giver kun anbefalinger, men rådgiver ikke sådan, at de ikke får rådgiveransvar. Det er 
den enkelte grundejerforening, som skal finde en lokal løsning. 

- Man har ikke taget kontakt til den nordlige nabo ved affaldsø nr. 3. 
- Der er nogenlunde lige langt for alle til affaldsspande.  
- Der blev stillet nyt ændringsforslag om affaldsøer (nr. 1, 3 og 6). Så vil de nordlige også have nogle 

tæt på. Ændringsforslaget blev godkendt af dirigenten.  
 

Ad 3. Afstemning om forslag 
 
Dirigenten besluttede, at der skulle stemmes om alle 3 forslag enkeltvis, og først efter alle 3 afstemninger, 
skulle resultatet offentliggøres, da ingen af forslagene af dirigenten vurderes som værende hverken for 
vidtgående eller yderliggående. 
Der blev nedlagt protest imod dette og nævnt, at det var procedurefejl. Nogle mente at man burde tage et 
forslag af gangen, og det yderliggående først. Bliver forslaget så vedtaget, falder de andre forslag.  
 
Der var nogle som ønskede, at dirigenten ændrede sin beslutning om at stemme om alle tre forslag samti-
dig.  
Til dette sagde dirigenten, at hun ikke ville ændre denne beslutning, men forsamlingen kunne eventuelt 
vælge en anden dirigent. Protesten blev derefter ikke fastholdt. 
Afstemningen blev gennemført under stor diskussion. 
 
De stemmeberettigede stemte om de 3 forslag på følgende måde:   
Forslag 1: Affaldsø nr. 1, 2 og 3: JA 70 – NEJ 37 – BLANKE 5  
Forslag 2: Affaldsø nr. 1, 2 og 4: JA 30 – NEJ 67 – BLANKE 8  
Forslag 3: Affaldsø nr. 1, 3 og 6: JA 30 – NEJ 63 – BLANKE 12  
 
Forslag 1 vedtaget med stort flertal og erstatter generalforsamlingens beslutning.  
 
Ad 4. Eventuelt  
 
Ingen bemærkninger 
 
 
Dirigent: Elsebeth (57) 
Ref.: Lars (87) 
 


