
Referat af generalforsamling i Finnebyen 16. juni 2021 kl. 1800 

Aron byder velkommen. 

1. Valg af dirigent 

Kjeld Hansen er valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovformeligt indkaldt. 

Der vælges referent: Githa Cajus 

2. Beretning om Foreningens tilstand og virksomhed 

Formand Aron Thorsen fremlægger formandens beretning. 

Corona-tiden har været usædvanlig, og aktiviteten i foreningen har været på lavblus. Aron vurderer, 

at vi var godt på vej inden Corona, men blev sat lidt tilbage i den sammenhæng.  

Flere arrangementer har været aflyst, herunder generalforsamling ad to omgange.  

Der har dog været afviklet både Skt. Hans, æblemosteri, Mortens aften, vinterfest, cykeltur og tur til 

Lego House i Billund. 

Vi har også haft besøg fra Aalto-universitetet i Finland af arkitekter, som har opført udstilling på 

Biennalen i Venedig om Puutaloo-huse, som Finnebyens huse er en del af.  

Bestyrelsen har udformet et årshjul til overblik over aktiviteter i foreningen, og der er lavet en 

formaliseret samarbejdsaftale med forsamlingshuset, inkl. faste priser. Nærmeste naboer til 

forsamlingshuset har fået et direkte nummer til Sheila, som er bestyrer af forsamlingshuset i tilfælde 

af problemer med larm mv. 

Der er kommet et rullestillads, som kan lejes af foreningen til brug ved forskelligt praktisk arbejde. 

I forhold til kontingentbetaling, er medlemstallet faldet en smule i Coronatiden, hvor der ikke er stemt 

dørklokker mhp. opmærksomhed på kontingent, foreningens fordele mv. 

Forsamlingen godkender formandens beretning. 

3. Det reviderede regnskab med bemærkninger og disses 
besvarelser fremlægges 

Kasserer Birthe Steinson fremlagde regnskabet- for både 2019 og 2020. Vi har en sund forening.  

I 2019 er særligt indkøbt et rullestillads. I 2020 var der særligt udgifter til Lego-house-turen. Men 

ellers har der pga. udsatte eller aflyste arrangementer ikke været de store udgifter. 

Således er der p.t. penge på kontoen. 

Revisor har gennemgået og godkendt regnskabet. 

4. Kontingent fastsættes 

Kontingentet er p.t. 300 pr husstand og 150 husstand, hvis husstanden kun bebos af pensionister. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisor og suppleanter 

Der skal vælges tre nye medlemmer. Aron genopstiller. 



Anders fortæller om arbejdet i bestyrelsen og anbefaler andre til at melde sig på banen til arbejdet. 

Anders donerer sin grill til foreningen og er med til at arrangere Skt. Hans en sidste gang i år. 

Timo og Mathilde stiller op til bestyrelsen og vælges. 

Søren Ehrenreich og Jens Hansen vælges til suppleanter. 

Benjamin indvilliger i at fungere som kasserer, og Birthe vælges som revisor. 

Det påpeges, at kassereren i dette tilfælde således ikke er medlem af bestyrelsen. 

Jens stiller op som revisorsuppleant og vælges. 

6. Evt. forslag 

 

- Gurli indleder en runde med fortællinger om Finnebyens oprindelse og husenes baggrund. Vi 

kom vidt omkring. 

Bl.a. nævner Mathilde, at de arkitekter, som var på besøg sidste år, gerne vil komme forbi igen 

næste år med resultatet af deres forskning og udstilling, som er samlet i en bog om forskellige 

Puttaloo huse. 

- Der spørges til procedure med rullestilladset, og bestyrelsen fortæller, hvordan det foregår. Der 

henvises til hjemmesiden www.finnebyen.dk 

Prisen for rullestilladset er 100 kr./dag. 

- Der henstilles også til, at højre vigepligt overholdes i alle tilfælde, da det opleves, at mange 

kører hurtigt og ikke overholder vigepligten. Der diskuteres, om man ikke bare kan parkere i 

begge sider af vejen og dermed lave chikane mhp. hastighedsnedsættelse. Dette kan være 

uhensigtsmæssigt for cyklister, affaldsvogne og brandbiler. Bestyrelsen opfordres til at tage 

sagen op med kommunen mhp. bump. Benjamin har haft kontakt til kommunen, som gerne vil 

lave bump, men så skal vejene være privatejede.  

Finn melder sig til at være med i en arbejdsgruppe, som kan se på det. Men det er vigtigt, at 

grundejerforeningen tager sig af det, og der kan henvises til, at der ligger en kommunal 

børnehave i området 

- Der forespørges om bestyrelsen har hørt noget on rygterne med at kommunen vil lukke 

Trillegården og lede ad Snogebæksvej og Nykersvej. Der er ikke kommet yderligere udover 

avisartikler for noget tid siden. Bestyrelsen følger op. 

- Der er en heftig trafik på stien bag Østerlarsvej og andre stier indimellem på ATV, tunede 

knallerter og andre hurtigt kørende to-hjulere.  

- Damerne på Rytterknægten ville ikke komme til generalforsamlingen, da der ikke er smørrebrød. 

Næste år vil smørrebrødet være pænt belagt. ���� 

- Birthe opfordrer til, at vi anfører navn og telefonnummer på kontakter vedr. rullestillads, telt og 

diverse på personer i bestyrelsen, så man ved, hvem der kan kontaktes. 

- Der forespørges, hvorfor kommunens snerydning ikke er bedre – man kan næsten ikke komme 

ud på vejen. Den kommende bestyrelse vil drøfte dette. 

- Grundejerforeningen opfordres til at anskaffe et rensebånd til kloaker – Finn er leveringsdygtig. 

Bestyrelsen drøfter dette. 

Der var øl/vin eller sodavand og en snack til alle.  


