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Generalforsamling  
Grundejerforeningen Ringvejen, Højager og Hvesager 
 

Dato: 8-02-2022 

 Nr. 1 /2022 
 
 
 
Referat fra generalforsamling tirsdag den 8. februar 2022 i fælleshuset 
på Ravnshøj. 
 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af kasserer og revisor. 
4. Rettidigt indkomne forslag. 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter. 
7. Valg af revisor samt suppleanter. 
8. Eventuelt. 

 
Efter formandens velkomst blev Inge Svensson valgt som dirigent. 
 
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, samt at der var 18 
stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 
Formanden gennemgik beretningen.  
 
I forhold til stierne, blev det oplyst, at der efter stormen sidst i januar blev sat nye 
lamper op, men med en anderledes udformning, som gerne skulle være mere holdbar, 
således at de sidder bedre fast, når det blæser. 
Der var tilfredshed med, at Hvesagerstien var blevet asfalteret, men der står stadig 
vand vise steder på stien efter regnvejr. Formanden oplyste, at man havde påpeget 
problemet overfor Vejle kommune ved sidste syn af stien. Repræsentanterne fra Vejle 
kommune oplyste, at det ville kræve kloakering langs stien, hvilket man skulle have 
gjort ved udstykning af området. 
I forhold til bemærkningerne i beretningen ang. hastigheder på stamvejene, 
opfordrede flere deltagere til, at gående og cyklende anvendte stisystemerne, som 
netop er beregnet til svage trafikanter.  
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Kasseren gennemgik regnskabet samt budget for det kommende år. 
Regnskab og budget godkendt. 
 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent til forening og til snerydning. Godkendt. 
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Grundejerforeningens bestyrelse havde fremsendt følgende forslag: 
 
Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen drøftes og tages beslutning om, 
hvorvidt grundejerforeningen skal forestå oprensning af vejbrøndende i de enkelte 
beboerforeninger/enklaver – i alt 148 vejbrønde. 
 
Forslaget blev drøftet og der var enighed blandt samtlige fremmødte, at bestyrelsen 
foranlediger vejbrøndende tømt som for 2 år siden. 
 
 
Valg til bestyrelsen: 
John Jacobsen, Annegrethe Høgsvig, Ernst Kristiansen og Find Balle blev genvalgt. 
Ove Rasmussen blev valgt som ny bestyrelsesmedlem. 
Vibeke Tygesen og Karsten Lomholt valgt som suppleanter. 
Martin Jessen blev valgt som revisor. 
Søren Beierholm blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Under eventuelt blev der forespurgt om, hvorvidt der var beboere der havde 
bemærket, at der ved brug af vand kunne opstå en lugt af spildolie. Ingen andre 
havde bemærket noget og der blev henvist til driftslederen fra Jelling Vandværk. 
 
Der blev endvidere spurgt ind til, hvordan man i grundejerforeningen stillede sig til at 
lade bevoksningen på voldene langs stamvejen vokse, således at de fremstod med 
blomster. Formanden oplyste, at det ikke bare var et spørgsmål om at lade græsset 
gro. Det ville kræve bearbejdning af jorden med såning af blomsterfrø, og han var 
ikke sikker på, at alle beboere langs stamvejene var interesseret i et sådant forslag.  
 
Formanden afsluttede generalforsamling med en opfordring til medlemmerne om at 
forsøge at motivere flere til at interessere sig for foreningens arbejde. 
Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er høj. Enkelte med lemmer af bestyrelsen har 
tilkendegivet, at de stopper i bestyrelsen ved næste generalforsamling, hvorfor det er 
nødvendigt at finde nye personer til bestyrelsesarbejdet. 
 
Formanden udtrykte en stor tak til Martin Jessen for mange års arbejde i bestyrelsen 
– både som bestyrelsesmedlem og som kasserer. 
Endelig udtrykte formanden en stor tak til beboerforeningen Ravnshøj med tak for lån 
af lokalerne til afholdelse generalforsamlingen. 
 
 
John Jacobsen, 
Formand og referent. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
Formand:  John Jacobsen, 
Næstformand Annegrethe Høgsvig, 
Kasserer:  Find Balle, 
Sekretær:  Ove Rasmussen, 
Medlem:  Ernst Kristiansen. 
 


