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Referat fra Ordinær generalforsamling den 20. april 2010. 

 
Ad 1.  
Bo Redder Mussmann vælges til dirigent. 

 

Ad 2. 
Beretning fra det forløbne år vedhæftes referatet. 

 

Ad 3. 
Regnskab godkendt. 

 

Ad 4. 
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

 

Politiassistent Susanne Ydo var inviteret til at holde foredrag om nabohjælp. Foredraget 

omhandlede hvad det er, vi kan gøre, for at forebygge indbrud. (Se vedhæftede oplæg fra Susanne 

Ydo) 

Generelt fortalte Susanne, at der er meget få indbrud i Morud. I 2009 var der 33 indbrud i villaer i 

hele 5462 området og i 2010 indtil nu har der været 16 indbrud. (Her er ikke talt værelser og 

lejligheder med) Statistisk set vil der i 2010 være 20% færre indbrud i vores område, der vil være 

20-30 % flere sigtelser i 2010. 

Alt i alt er der ikke grund til bekymring. Susanne lånte en ”mærkningskasse” ud til foreningen, som 

man kan låne for at mærke værdigenstande i hjemmet. Henvendelse til Frank Simonsen, 

Lobogrenen 2. 

 

Ad 5. 
Der blev enstemmigt vedtaget kontingent stigning til 400 kr. pr. år. Stigning skal dække snerydning 

samt opsparing til at kunne realisere fremtidige projekter. 

 

Ad 6. 
Der var ingen tilstede der ønskede valg som suppleant til bestyrelsen. Nuværende bestyrelse 

fortsætter. 

 

Ad 7. 
Nuværende revisor fortsætter. 

 

Ad 8. 
Der gøres opmærksom på at de ikke solgte grunde og grønne områder bruges til trampoliner, 

haveaffald, trailere og lignende. Det kunne være rart, om der blev ryddet op, så der fremtræder pænt 

i området. 

 

Hundeefterladenskaber bedes samlet op. Grundejerforeningen undersøger sammen med 

grundejerforeningen i Æblehaven om kommunen vil stille affaldspande op f.eks. ved stier, grønne 

områder og lignende for at mindske problemet. 
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Der var ønske om, at grundejerforeningen skulle arbejde videre med mulighed for støj 

forebyggende foranstaltninger ned mod Søndersøvej. F.eks. i form af beplantning/jordvold. 

 

 
På vegne af bestyrelsen. 

Marie-Louise Krogh. 

 

 

 


