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Referat fra generalforsamlingen d. 20. marts 2018 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til udsendt dagsorden.  Ca. 15 grundejere var fremmødt. 
Formanden bød velkommen og indledte generalforsamlingen med afholdelse af valg af dirigenten.    
 

1. Erik Hvidberg blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvorefter mødet gik over til at behandle punkterne under 
dagsordenen. 
 

2. Bestyrelsens beretning blev forelagt af formand Bente Solgaard. Beretningen blev vedtaget af 
generalforsamlingen. Beretningen kan læses på grundejerforeningens hjemmeside, leosalle.dk. 
 

3. Regnskabet blev forelagt af Kirsten Christiansen. Foreningen har haft et mindre overskud i 2017. 
Gadefesten i september måned blev støttet med et beløb fra foreningens midler.  I 2018 
budgetteres der med en større udgift til hjertestarteren, som foreningen har besluttet at købe.  
 
Der var herefter ingen spørgsmål til regnskab og budget, som blev godkendt af 
generalforsamlingen.  
 

4. Valg til bestyrelsen. Orla Jensen, Kirsten Christiansen, Kristina Larsen og Fritz Müller blev genvalgt.  
 

5. Valg af suppleanter: Sanne Gaarde blev genvalgt. Susanne Harpøth blev valgt. Hun var ikke til stede 
ved generalforsamlingen, men havde indvilliget i at modtage valg som suppleant.  
 

6. Valg af revisor. Kis Thomassen blev genvalgt for 1 år. Hun var ikke til stede ved 
generalforsamlingen, men havde indvilliget i at varetage posten som revisor for yderligere et år. 
 

7. Behandling af indkomne forslag.  
Bente oplyste, at der ikke var indkommet egentlige forslag, men et brev fra en beboer på Leos Allé, 
Jørn Anton Tygesen, med punkter til drøftelse. I brevet beklager han følgende: 

 Udrykningskøretøjer fra Tønder Frivillige Brandværn benytter efter flytningen af 
brandstationen til Industri Nord nu tilsyneladende Leos Allé som genvej under udrykning. 
Problematikken har tidligere været rejst ved en generalforsamling. Generalforsamlingen 
mente, at der på årsbasis måske kun er tale om nogle få udrykninger ad Leos Allé. Orla har 
efterfølgende forespurgt hos det frivillige brandværn, om der foreligger en forhåndsordre 
for brandvæsenet om valg af udrykningsvej, eller om det blot er en GPS, der viser hurtigste 
rute. Det blev bekræftet, at der benyttes GPS samt i nogen grad chaufførens umiddelbare 
kendskab til lokalvejnettet.  

 Beplantningen i kummerne tager skade af vejsalt. Punktet blev diskuteret, men der var 
enighed om, at det må være Forvaltningen, der skal finde en løsning på problemet, evt. ved 
valg af andre planter eller afdækning i vinterperioden.   

 Leos Allé er fortsat en genvej for mange, der ikke har egentligt ærinde på vejen. 
Trafikhastigheden forekommer at være for høj. Problemet er ikke nyt og vil blive fremlagt 
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nok engang for Forvaltningen med ønske om, at der etableres mærkbare ”bump”, 
alternativt at der spærres for gennemkørsel midtvejs. 
 

8. Kontingent for 2018 blev fastsat til uændrede 100 kroner pr. husstand. 
 

9. Evt.  
Der blev stillet forslag om, at der skal plantes yderligere et vejtræ ved vejens nordlige ende. 
Forslaget, der tidligere har været fremsat, videresendes nok engang til Forvaltningen. Der blev 
endvidere fremsat forslag om, at grundejerforeningen arrangerer snerydning. Dette forslag har i 
lignende udgave tidligere været fremsat. Punktet blev diskuteret. Konklusionen blev, at snerydning 
påhviler grundejeren, som evt. kan organisere fælles snerydning med naboer.  
Bente oplyste afsluttende, at hun har indkøbt en flaske vin til Pia Sørensen, som udtræder af 
bestyrelsen på grund af flytning fra Leos Allé. 
 

Bestyrelsens konstituerende møde afholdes hos Orla den 3. maj 2018 kl. 1900. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 

Bestyrelsen for  
Grundejerforeningen Leos Allé 
 
Fritz Müller nr. 13 (referent), Sanne Gaarde nr. 19, Henning Mortensen nr. 15, Kristina Larsen nr. 40, Orla 
Jensen nr. 41, Kirsten Christiansen nr. 33, Peter Jensen, Dragonvej 2, Susanne Harpøth nr. 27, Bente 
Solgaard nr. 55, formand (bente@solgaard.dk)  

At være medlem af Grundejerforeningen Leos Allé er frivilligt, men vi opfordrer alle grundejere til 
at indbetale det beskedne kontingent på 100 kr. for 2018 og derved støtte foreningens arbejde. 
 

 Kontingent kan betales via netbank til konto 3534 10642566 med angivelse af adresse - 
husk tydeligt husnummer,  

 via Mobile Pay til tlf. 26 67 02 43 (husk at skrive, at beløbet dækker kontingent 2018 samt 
vej/husnummer), 

 eller ved at lægge beløbet i en kuvert med afsendernavn og adresse i postkassen hos 
foreningens kasserer Kirsten Christiansen, Leos Allé 33. 

 

Kontingent for 2018 bedes venligst indbetalt senest 1. maj 2018. 
 


