
 
 

Grundejerforeningen Egernvej 
 

 
Ordinær generalforsamling 

29. september 2021 
 (Udsat fra marts 2021 pga. Corona) 

 
 
Referat 
Generalforsamlingen blev afholdt i menighedshuset ved Nr. Bjert Kirke. Tak for lån af lokalet. Der deltog 
grundejere fra 16 parceller. 
 
Formanden bød velkommen, hvorefter Niels Peter Lausen blev valgt som dirigent. 
 
Beretningen fra bestyrelsen om det forløbne år 
Beretningen godkendt. 
 
Regnskab 
Det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt. Budget for det kommende år, herunder uændret 
kontingent på kr. 900,-  blev forelagt og godkendt. 
 
Forslag 
Generalforsamlingen behandlede 4 indkomne forslag. Forslagene ligger på hjemmesiden. 
 
Forslag 1: Anlæggelse af en tredje række fortovsfliser, i arealet mellem det nuværende fortov og de 
tilstødende parceller. Forslaget blev ikke godkendt, men alle grundejere opfordres til at sørge for at hække, 
træer m.v., ikke vokser udover egen matrikel, så passage på fortovene bliver vanskeliggjort. 
 
Forslag 2: Afholdelse af vejfest/sommerfest. Forslaget blev positivt modtaget, og der blev nedsat et lille 
udvalg (Claus nr. 61 og Alex nr. 83), der arbejder videre med planerne samt undersøger om der kan 
forventes tilslutning blandt de medlemmer, der ikke var repræsenteret på generalforsamlingen. Forslaget 
behandles igen på næste generalforsamling. 
 
Forslag 3: Opsættelse af hjertestarter. Der blev ikke truffet afgørelse om opsætning af hjertestarter. Det 
blev oplyst, at der på Æblevænget (bag ved Egetræshegnet) er en hjertestarter som alle må benytte, og at 
der p.t. er 2 ”hjerteløbere” på Egernvej. 
 
Forslag 4: Opsætning af et eller flere ”Max skilte 30 km”.  Forslaget blev godkendt med den ændring, at 
flertallet ønskede et Max på 40 Km. Med henblik på opsætning af skilte vil bestyrelsen henvende sig til 
vejmyndighederne/politiet. 
 
  



 
 
 
 
Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
Alle blev genvalgt. 
 

Formand Jakob Kragh Lund Nr. 80 3023 3258 spacejay@gmail.com  

Kasserer Anders Møller Madsen Nr. 44 2512 1182 rodeanders@gmail.com  

Sekretær Stefan Jørgensen Nr. 52 5190 8340 stefanj@stofanet.dk  

Bestyrelsessuppleant Jørn Paaske Nr. 71 4017 5242 jorn.paaske@gmail.com  

Revisor Peter Götzsche Nr. 38 2788 0336 petergotzsche@gmail.com  

Revisorsuppleant Iwer Lorenzen Nr. 70 2926 4428 anni.iwer@post.tele.dk  

 
 
Eventuelt 
Der blev drøftet et tidligere emne om anlæggelse af en blomstereng på en del af det grønne område ved 
vejsvinget. På næste generalforsamling vil der forventeligt fremsættes forslag herom, herunder også hvad 
omkostningerne herved vil være.  
 
Vejens (asfaltens) fysiske stand blev diskuteret. Der blev gjort opmærksom på, at kommunen ved en 
tidligere lejlighed hurtigt har udbedret huller i asfalten, når der givet besked via appen Giv et praj – Kolding 
Kommune. 
 
Der er et ønske om, at vores gartner fejer fortorvet tættest ved Lyshøj Alle for nedfaldet løv. Bestyrelsen 
koordinerer med gartneren. 
 
Formanden oplyste, at der er oprettet en gruppe på Facebook Egernvej Kolding 
https://www.facebook.com/groups/1662070463988552 som vejens beboere kan blive medlem af. 
Facebookgruppen er til kommunikation mellem vejens beboere – ikke til kommunikation til/fra 
grundejerforeningen. 
 
 
Det forventes, at næste ordinære generalforsamling kan afholdes i slutningen af marts 2022. 
 
 
Kolding, 3. oktober 2021 
 
P.b.v 
 
Stefan Jørgensen 
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