
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Ågerup By den 20. april 2022 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent  

Gert Juhl Jørgensen blev valgt som dirigent. 

2. Formandens beretning 

Lars Roark fortalte om foreningens virke siden sidste generalforsamling og seneste 
vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen i oktober 2021.  

3. Regnskab 

Foreningens regnskab for 2021 blev godkendt. 

4. Dialogpunkter, jvf. Dagsorden 
a. Foreningen har 50 års jubilæum i 2022. Dette vil man gerne markere med en 

festlig begivenhed. Bestyrelsen opfordrede interesserede medlemmer til at 
være med i et fejringsudvalg. Der blev drøftet, at tidspunktket for fejringen 
kunne ligge sidst på sommeren og arrangementet kunne muligvis foregå i 
Kildemoseparken. Fiskeforeningen Stimen tilbød at man kunne låne to store 
grill. Medlemmer, der er interesserede i at bidrage til planlægningen af 
arrangementet, er velkomne til at melde sig. 

b. Der var dialog om vores forenings formål og sigte 
c. Bestyrelsen foreslår, at man ser på de eksisterende lokalplaner for vores 

område med henblik på opdatering. Foruden medlemmer fra bestyrelsen vil 
Karsten Nielsen gerne deltage i et udvalg omkring dette. 

d. Foreningens hjemmeside trænger til opdatering. Vibeke Østerberg tilbød at 
være behjælpelig med dette. 

 

5. Fastsættelse af indskud (0 kr.) og årligt kontingent (50 kr.) 

Foreningen har uændret indskud og kontingent til næste generalforsamling. 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (2 år) 

Gert Juhl Jørgensen og Lars Roark er genvalgt. 



7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Hanne Ytting og Ulla Jørgensen er genvalgt. 

8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant 

Ole Strangholt og Gunnar Gissel Nielsen er genvalgt.                                                                  
Ib Nielsen er genvalgt som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt 

Der blev stillet forslag om, at grundejerforeningen retter henvendelse til kommunen 
angående arealet bag butikstorvet. Man ønsker dels en forskønnelse af området samt et 
underlag til at kunne spille basketball med det eksisterende net. 

Foreningen blev forespurgt om man ville finansiere trykning af foldere om de gamle 
stier i Ågerup landsby eller evt. få etableret QR-koder til erstatning for foldere. 

Ib Nielsen og Arne Søgård vil tilbyde endnu en lokal byvandring i 2022. 

Med baggrund i den seneste periodes mange smadrede glas i buslæskurene, blev stillet 
forslag om at glasvægge udskiftes med hærværkssikkert materiale. 

Referent: Hanne Ytting 

 

 

 

 


