
Referat af generalforsamling d.25/3-08 
 

• Efter formandens beretning blev der talt regnskab. Vi er nu oppe på 96 medlemmer af 
grundejerforeningen, hvilket skyldes den fælles indsats for at få flere med. Det er vigtigt at 
vi kan fastholde dette høje antal og at vi gør hvad vi kan for at få de sidste med. Kurt 
kontakter igen alle vejformænd for at se hvor vi står. (Vejformændene kan kontakte Kurt og 
se medlemslisterne.) 

 
• Regnskabet blev godkendt. (Revisorer: Finn Faaborg og Knud Dall – kasserer: Kurt 

Handberg). Begge revisorer er genvalgt. 
 

• Mht. kontingentet blev det foreslået og vedtaget at det ikke sættes yderligere op. Det er 
fortsat 200,- pr. husstand  (100,- for pensionister). Det blev foreslået at hæve det næste år til 
hhv. 250/125 – det kommer på som punkt på næste GF. 

 
• Valg af medlemmer. 

Ana Briones og Trine Olsen var ikke på valg, og fortsætter således. Ole Skou og Kurt 
Handberg blev genvalgt. 
Poul Erik Jørgensen blev valgt som nyt medlem og Arne Tannebek og Jesper Moesbøl blev 
valgt som suppleanter. 
Den nye bestyrelse ventes at konstituere sig på et møde mandag d.7/4-08. 
Vi siger tusind tak for samarbejdet med Jesper Henning Pedersen, Tina Buchholz og Pim 
Feijen! 

 
• Lokalplan. (v.Ole & Uffe) 

Byrådet vedtog tidligt på efteråret at iværksætte udarbejdelsen af en lokalplan. Udvalget 
havde foretræde for teknisk udvalg. I december var udvalget til møde på byplanafdelingen 
og der blev lavet en høring i andre afdelinger, trafik og miljø. Den 13/3 var repræsentanter 
for kommunen på en besigtigelsestur i Finnebyen. De var positivt stemt, men først ved 
næste møde vil det vise sig hvor vi lander. Der vil blive kæmpet for at bevare egetræerne 
langs med Paludan Müllersvej. 

 
      Udvalget:  (alle genopstiller) 

Benjamin Sibbesen, Østerlarsvej 9 
      Uffe Dalsgaard Hansen, Neksøvej 2 
      Bodil Jensen, Åkirkebyvej 7  

 Ninna Søndergaard, Åkirkebyvej 12 
      Ole Skou, Østerlarsvej 7 
      Malou Svane, Hammer Odde 3 

 
• Trafiksituation i forb. med Skejby (v. Pirkko Faaborg) 

Pirkko gør opmærksom på at der forefindes originale planer (datidens lokalplaner) fra 
Finnebyen, hvor egetræerne er med. Det kan have indflydelse på om Paludan Müllersvej 
ender med at blive to- eller firesporet. Hun foreslår at lokalplansudvalget tager punktet med 
videre. Tegningerne er fra 7/10-1946. Derudover har Pirkko også taget initiativ til at 
fremskaffe de originale finske tegninger af vores huse og de er nu overdraget til Lars 
Rønnov som vil digitalisere dem med henblik på at kunne finde dem på hjemmesiden – tak 
for det! 



 
 

• Trafik i Lille Finneby (v.Poul-Erik Jørgensen) 
Lille Finneby er plaget af mange parkerede biler udefra. Det er især Rytterknægten der er 
ramt. Beboerne i området har holdt møde og diskuteret forskellige løsninger – lukning af 
Rytterknægten eller parkeringszoner. De fleste i Lille Finneby er interesserede i at lukke for 
Rytterknægten og der er sendt forslag om dette til kommunen. 

 
• 60 års jubilæum 

Årets store festdato er lørdag d.23 august 2008. Vi har lejet forsamlingshuset hele 
weekenden og har tilladelse til at stille et telt op på Bornholmsvej. Beatles kommer (som 
sædvanlig…) og spiller op til dans og der er i det hele taget lagt op til en brag af en fest. 
Der afholdes i den forbindelse et planlægningsmøde  hvor alle interesserede opfordres til 
at melde sig på banen. Vi skal have vredet hjernerne for masser af gode børne- og 
voksenaktiviteter og have fordelt arbejdsopgaver (pyntning af telt, scene mm). 
 
KONTAKT OLE og hjælp os med at planlægge!!!!! lols@nordkons.dk Emne: jubilæum 
Der vil blive sendt en mail rundt for hvornår dette møde afholdes og det vil kunne ses på 
hjemmesiden. 

 
• EVT. 

o Tomme huse i Finnebyen (der har været rettet henvendelse til kommunen om 
problemet – Bestyrelsen går videre med det). 

o Rygter om salg af forsamlingshuset – der nedsættes et udvalg til at lave en plan for 
hvad vi gør/har af muligheder hvis det bliver aktuelt. (udvalg: Lars Rønnov, Finn 
Kolling og Ove Bank Nielsen). 

 


