
Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Høje Bangsbo 
 
 
Dato: Mandag d. 30. april 2011 kl. 19.00 
Sted: Lindåvej 17, 8543 Hornslet 
Tilstede: Henrik Hansen, nr. 4. Klaus Schouby Sørensen, nr. 28. Martin Christensen, nr. 22. 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af dirigent og referent 
• Dirigent: Klaus Schouby Sørensen 
• Referent: Martin Christensen 

 
2) Årsberetning v/formand Martin Christensen 

• Årsberetning blev gennemgået af Martin Christensen. 
 
3) Forelæggelse af årsregnskab for 2011 med revisors påtegning samt budget for 2012 til godkendelse. 

• Årsregnskab og budget er enstemmigt godkendt 
 

4) Valg af formand for bestyrelsen, Martin Christensen genopstiller ikke. 
• Henrik Hansen blev enstemmigt valgt. 

 
5) Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen –Henrik Hansen, Helena Shahid, Martin Christensen genopstiller. 

• Helena Shahid genopstiller ikke 
• Klaus Schouby Sørensen stiller op 
• Klaus Schouby Sørensen og Martin Christensen er enstemmigt valgt. 

  
6) Valg af suppleant til bestyrelsen. 

• Glenn Reason er enstemmigt valgt 
 
7) Valg af revisor, Brian Christensen genopstiller ikke. 

• Brian Christensen genopstiller alligevel og Brian Christensen er enstemmigt valgt. 
 

8) 5 års gennemgang. 
• Status ved Martin Christensen, i øvrigt henvises til årsberetningen. 

 
9) Syn- og skønssag. 

• Status ved Martin Christensen, i øvrigt henvises til årsberetningen og advokat Peter Blenstrup 
Nielsen’s orienteringsskrivelse af 1. februar 2012 

 
10) Eventuelt 

• Der er indkommet forslag fra Helena Shahid angående ukrudt i hækkene: 
”I forbindelse med generalforsamlingen i morgen, har jeg 1.punkt til drøftelse ; vedligeholdelse 
af hækken omkring vores haver. Der er generelt for meget ukrudt i hækken, som gør at hæk-
ken har svært ved at gro. Vi må alle hjælpe til, så Bangsboparken bliver ved med at fremstå 
som en velfungerende forening, både for os som bor her og for dem der ønsker at sælge de-
res bolig. 
Med venlig hilsen  
Helene Alina Shahid” 

• Bestyrelsen skal i den forbindelse henvise til at alle ejere holder hækkene rene og pæne. 
 

• Forslag fra Martin Christensen angående indførsel af indsatsdag. Bestyrelsen tager drøftelse 
med på første bestyrelsesmøde. 

 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Ejerforeningen Høje Bangsbo 


