
 
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Risingegaard den 11. maj 2019. 
 

Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt på legepladsen kl. 10.00 
 
Der var fremmødt 19 medlemmer med stemmeret. 
  
Formanden bød velkommen. 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslog Henning Rasmussen, Grønningen 35. Da der ikke var andre forslag, blev Henning 
Rasmussen valgt. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. vedtægternes § 7.  
 
Pkt. 2. Valg af revisor 
Formanden redegjorde for årsagen. Max Greve og Heintje Eggert blev valgt som revisorer til den ordinære 
generalforsamling. Heintje Eggert er efterfølgende fratrådt, og pladsen skal derfor genbesættes. 
Formanden kunne fortælle at Knud Pedersen Grønningen 27 havde meldt sit kandidatur, men at han 
desværre ikke kunne være til stede. 
Dirigenten forespurgte om der var andre der ønskede at stille op. Da dette ikke var tilfældet blev. Knud 
Pedersen valgt. 
 
Pkt. 3. Valg af ekstra suppleant. 
Formanden redegjorde for årsagen. Maria Lyngby Holm-Thomsen og Henning Rasmussen blev valgt som 
suppleanter på den ordinære generalforsamling. Da Maria Lyngby Holm-Thomsen er indtrådt i bestyrelsen 
som ny kasserer, i forbindelse med kasserer Lennard Hansens fratræden, skal der vælges en ny ekstra 
suppleant 
Formanden kunne fortælle at Leo Christensen Næsset 69 havde meldt sit kandidatur, men at han desværre 
ikke kunne være til stede. 
Dirigenten forespurgte om der var andre der ønskede at stille op. Da dette ikke var tilfældet, blev Leo 
Christensen valgt. 
 
Pkt. 4. Eventuelt. 
Et medlem forslog at foreningen arbejdede på anskaffelse af en hjertestarter til området, da han mente at 
der var langt til den nærmeste ved Rema. 
Dette blev drøftet en del med for og imod. I den forbindelse forklarede Henning Rasmussen og ordningen 
med hjerteløbere og hvordan dette foregår med førstehjælp på stedet og afhentning af hjertestartere. 
Henning Rasmussen er selv en del af hjerteløber korpset som bliver alarmeret ved 112 opkald med 
hjertestop. 
Konklusionen blev at bestyrelsen tager punktet op, og finder ud af hvad der er muligt. 
 
Martin Rud Næsset 48 fortalte om det læserbrev som han havde haft i Fyens Stiftstidende. Dette 
omhandlede en mulig lukning af Munkebo genbrugsplads. Dette affødte nogle drøftelser om kommunens 
budgettering og prioritering. Næstformand Birthe Michelsen som på grund af sit virke i ældrerådet havde 
været til møde med Kerteminde forsyning omkring ny affaldsordning, kunne fortælle at det ikke var noget 
der var truffet beslutning om endnu. 
Det blev besluttet af foreningen laver en skrivelse til kommunen for at lække pres på kommunen om ikke at 
lukke pladsen. 
 



Standen af legepladsen og petanque banen blev drøftet.  
Bestyrelsen undersøger gyngestativet og finder ud af om det stadig er forsvarligt, eller om det skal fjernes 
nu. 
Der arbejdes allerede på et oplæg til en ny legeplads som skal forelægges på den kommende ordinære 
generalforsamling, men bestyrelsen er i mellemtiden nødt til at sikre sig at det eksisterende er forsvarligt. 
 
Der var fra nogle beboere et ønske om at få petanque banen renoveret. Dette var der positiv stemning for, 
og der arbejdes hen imod at arbejdet laves af dem som gerne vil bruge banen, og at foreningen betaler for 
materialerne. Det blev derfor aftalt at beboergruppen kommer med et budget til bestyrelsen til 
godkendelse. 
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