
Grundejerforeningen 

Strandvangen 

Referat Ordinær generalforsamling 25. april 2017. 

A. Dirigent. 

Stefan Lerager 25 blev valgt. 

B. Referent. 

Dorte Lerager 38 blev valgt 

C. Formandens beretning blev godkendt. 

Bestyrelsen har forespurgt kommunen om opsætning af ny standere til vejbelysning – afventer 

svar. 

Vil ved samme lejlighed forespørge om evt. lys på sti der er parallel bagved Lerager. 

Bestyrelsen har forespurgt om nye nummer skilte til stikveje – afventer svar. 

Det er ikke tilladt at afbrænde affald og andet, der kan give lugtgener. 

Bestyrelsen opfordrer til at benytte vores hjemmeside:  www.gf-strandvangen.dk 

Søren fra bestyrelsen er tovholder for denne. 

Bestyrelse ønsker at få en aktiv grundejerforening. 

 

D. Regnskab blev godkendt. 

 

E. 1. Bestyrelsen fik efter konstruktiv debat opbakning til, at arbejde med udarbejdelse af tidsvarende    

regelsæt/servitutter, således at alle er klar over, hvordan man er god nabo i Gf-Strandvangen. 

2. Rigtig godt initiativ fra Ronni Stenager 25 og Kenneth Stenager 33. 

Ronni og Kenneth går videre med ideen, om opsættelse af en evt. legeplads/boldbane, ved tom 

grund på Stenager. 

3. fastelavnsfest et rigtig godt initiativ fra Ronni Stenager 25 og Kenneth Stenager 33. 

Ronni og Kenneth vil sammen med Anni fra bestyrelsen, stå for dette arrangement. 

F. Fastsættelse af næste års kontingent.  Til 0 kr.  

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Bertelsen genvalgt. 

Anni Larsen genvalgt 

H. Valg af 2 suppleanter. 

Lotte Solden Lerager 25 valgt. 

Jimmy Christensen Lerager 8 valgt. 

I. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Karin Lerager 42 valgt 

 Emanuel Lerager 73 valgt 

       J.    Eventuelt. 

              Livlig debat om bla. rottebekæmpelse. Tlf. nummer til rottefænger findes på vores hjemmeside. 

              Søren fra bestyrelsen orienter om Nabohjælp – hvad er det? 

Aftenen blev efter indtagelse af lækkert smørrebrød, afsluttet med 3 spil med fine præmier. 

Se bagsiden  

http://www.gf-strandvangen.dk/


Bestyrelsen 

Formand:           Tommy Olsen            Lerager 21        tlf. 26727272 

Næstformand:  Søren Bertelsen        Lerager 23        tlf. 26853483 

Kasserer:            Anni Larsen              Lerager 46        tlf. 47315527 

Best. Medlem:  Thomas Nicolaisen   Lerager 66        tlf. 47315209 

Best. Medlem:  Lennart Olsson          Lerager 42        tlf. 30135978 

 

Husk Vi har en Hjemmeside: 

WWW.GF-Strandvangen.dk 

Vi er os på Facebook: 

Gf-Strandvangen 

http://www.gf-strandvangen.dk/

