
Ny Sebberup Grundejerforening  

Generalforsamling onsdag 11-3-2020 kl.19:00 Hedensted Sognegård 
 

Formanden byder velkommen 
 

1 : Valg af dirigent: Jan Olesen 

2.Optælling af stemmeberettigede 
 

11 stemmeberettigede 

13 fremmødte 

3. Formandens beretning. 

 

 
 

Formanden fortalte at der er kommet 6 nye beboer til byen og 

det er ikke sket i mange år 

Vi har fået indkøbt en hjertestarter og på et møde med 

vandværket indvilgede de i at yde et engangsbeløb på 

8000,00kr. Grundejerforeningen står derefter for selve 

vedligeholdelsen af denne . Kommunen har betalt for 

tilslutning af hjertestarteren, og betaler løbende 

strømforbruget. 

Lørdag den 4. Maj kl. 9,30 arbejdsdag på fællesarealet. Der var 

morgenkaffe med rundstykker .10 personer fremmødte tak til 

alle 

Sankt Hans blev et tilløbsstykke 45 fremmødte til pølser og øl. 

Sommerfest blev arrangeret af Anne og Katrine - godt gået! Ca. 

45 beboer mødte op godt gået. De har meldt sig igen til 2020.  

Sansegyngen er udskiftet i efteråret. Der er i bestyrelsen 

snakket om nye legeredskaber til legepladsen, men det bliver 

dyrt, men nye mål bliver købt ind. Adresselisten bliver 

foreløbig på hjemmesiden. Tak til alle dem, der har givet en 

hånd med arbejdet. 

4. Regnskabet 

5. Indkomne forslag 

64,549,64 kr. Vedtaget 11 stemte for Ingen 

Ingen 
 

6. Fastsættelse af kontingent og budget  500,00 kr. 

7. På valg   



Jette Mølgård 

Jens Pedersen 

Revisor:  Jan Olesen 

Bestyrelsessuppleanter:  Lone Jørgensen  

                                             Katrine Jensen 

Revisorsuppleant  

Genvalgt 

Genvalgt  

Genvalgt  

Genvalgt  

Valgt 

Karsten Kristensen 

8. Valg til festudvalg: 

 
 

Katrine og Anne står for sommerfesten. Bestyrelsen hjælper 

dem med Sankthansfest 

9. Eventuelt: 
 

Der blev drøftet mange tiltag ang. vores legeplads og der bliver 

nedsat et udvalg bestående af Karsten og Katrine plus 

bestyrelsen om det videre forløb 

Nye skilte med legende børn. Ny lokalplan for vores nye bolig- 

område Remmerslundparken: kan der laves en forlængelse af 

de nuværende stier ii vores naturområde, så de kobles 

sammen med den kommende bebyggelse. Brug af app til 

kommunen ang: huller i fortorvet , vejen og vores indkørsel til 

vores huse . Vores læskur til skolebørn er også blevet fjernet af 

kommunen 

Referent:  Jens Pedersen Dirigent:   Jan Olesen 

  

 


