
Grundejerforeningen Klokkehøj

Referat af generalforsamling i Kirkeladen d. 22.03.2017.

Deltagere: Repræsentanter fra følgende boliger: Klokkehøj 8, 23, 31, 33, 34, 38, 40, 44 og 60. 

1. Valg af dirigent: 
Per Sørensen blev valgt. 

2. Formandens beretning ved Ernst Knudsen: 

Bestyrelsesmøde den 26. april 2016

Bestyrelsen fortsatte i de samme roller

Grøn dag aftalt til lørdag d. 11. juni

Driftsaftale med HedeDanmark fortsætter.

Haunstrup Haveanlæg – kontaktes af Per for en pris på rydning af bed i fællesareal og 
etablering af nyt græsareal.

Bestyrelsesmøde d. 23. maj 2016

Al kontingent er inddrevet og økonomien har det godt.

Haunstrup oplyser at vores bunddække-buske bør klippes ned hvert 3-4 år. Dette 
foretages bedst til vinter. Der kan på det tidspunkt sprøjtes mod senegræs med et 
jordmiddel, som ikke skader buskene.

Grøn dag : Lørdag d. 11. juni

Se billeder på Foreningens hjemmeside.

Bestyrelsesmøde den 22. august 2016

Udflugt til Rørbæk Sø den 3. sept. 2016 arrangeret.

Bestyrelsesmøde den 15. november 2016

Klokkehøj har vundet KSU kvarters-mesterskabet i fodbold. Pokalen er blevet graveret og
skilt er sat op ved rundkørslen. Billeder er lagt op på hjemmesiden.

Rørbæk Sø-turen blev aflyst pga. manglende tilmeldinger.

Snerydning og grønne områder.



Juleudflugt til Hjerl Hede planlagt til 4. december. Gik godt, men ikke mange deltagere.

3. Regnskab til godkendelse: 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. Budget: 

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog at kontingent forblev på DKK 2000 pr. enhed som tidligere. 

Dette blev godkendt af generalforsamlingen.  

Se derudover punkt 7 vedr. parcellerne 2, 4, 4a, 6 og 8.

6. Revisor og revisorsuppleant. 

Som revisor blev Carsten Bo Jensen genvalgt. 

Som revisorsuppleant blev Heidi Cadovius genvalgt. 

7. Bestyrelsens øvrige forslag. 

Bestyrelsen foreslår at kontingent for parcellerne 2, 4, 4a, 6 og 8 bliver nedsat til kr. 
1000,00 og dermed sidestilles med de øvrige storparceller.

Dette blev vedtaget af generalforsamlingen. 

8. Indkomne forslag: 

Der er ikke indkommet forslag. 

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Peter Hovmøller har ikke ønsket at genopstille. Tak til Peter for den store indsats siden 
opstarten af foreningen. 

Per Sørensen nr. 31 og Winnie Nøddebo nr. 38 genopstiller.

Ane Haurballe Schmidt, nr. 25 opstiller. 

Ane, Per og Winnie blev valgt. 

10. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

Lars Tolstrup Petersen, nr. 8 blev valgt. 

11. Eventuelt. 

Hjertestarter. Evt. anskaffelse af en hjertestarter til foreningen blev diskuteret på 
generalforsamlingen og bestyrelsen opfordrer medlemmer, som ønsker at få en 
hjertestarter, at undersøge mulighederne og præsentere resultatet for bestyrelsen. 
Herunder også stå for installation og arrangere førstehjælpskurser for alle husstande. 



Grundejerforeningerne Klokkehøj, Østerlund, Ravnsbjerg og Vestertorp Nord har sendt 
en indsigelse til Herning Kommune mod ny Plan for Gjellerup, hvor Offentligt område ved
Gjellerup Skole 32.OF3 omlægges til erhverv- og boligområde.

Afventer Byplanudvalg og Byråd. 

Sommerfest og udflugt – bestyrelsen opfordres til at planlægge i rigtig god tid for at få 
flere tilmeldinger og eventuelt lave en aktivitetskalender på hjemmesiden. 

Rundkørsel – Ernst Knudsen, Ole Nielsen og Lars Tolstrup Petersen vil undersøge om 
der er mulighed for at lave yderligere fart reduktion. 

Referent: Winnie Nøddebo

Den nye bestyrelse har efterfølgende holdt konstituerende bestyrelsesmøde:

Sammensætning af den nye bestyrelse blev følgende:

Formand: Ernst B. Knudsen nr. 60

Næstformand: Jesper Happle Sørensen nr. 33

Kasserer: Per Sørensen nr. 31

Referent: Winnie Nøddebo nr. 38

Menigt medlem: Ane Haurballe Schmidt nr. 25


