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15 fremmødte til mødet.  

1.Valg af dirigent. 

• Kim Killtofte blev valgt som dirigent.   

• Dirigent konstaterer at mødet er blevet indkaldt rettidigt, samt gennemgang af dagsordenen.   

2. Oplæg ved Torkild Vibe vedr. legeplads.  

• Oplægget gav et indblik i projektet og økonomien.  

3. Drøftes om oplæg vedr. legepladsprojekt.  

• Bestyrelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, da man har fået henvendelse var 

Torkild Vibe, og bestyrelsen ikke kan træffe denne beslutning.  

• 1 medlem er imod med det forbehold at det ikke er med i foreningens vedtægter.  

• Der konkluderes at der kun tages en indikerende afstemning da der ikke er fremmødt 1/4 af 

medlemmerne jf. §15 stk. 1 

4.Indikerende afstemning: Skal Nordby fælled grundejerforening give 25.000 kr til Legepladsprojektet?  

Ja: 8 

Nej: 4 

Blank: 1   

 

Det vedtages af bestyrelse afklare regler om man kan give penge til projektet og punktet tages med på næste 

generalforsamling.   

5.Oplæg om bestyrelsen forbehold vedr. Daugård Fællesvarme ved Per Lund Jensen.  

• Oplægget belyste alternative muligheder for energiformer for opvarmning og sammenligning af en 

husstand i grundejerforeningen for forhold til oplægget fra Daugård fællesvarme. Samt gennemgik 

aktuelle materiale, rapporter og data fra følgende kilder: Hedensted fjernvarme, Daugård 

fællesvarme, Cowi, Hedensted kommune og Energinet. 

• Konklusion i oplægget er at for husstande i grundejerforening skal man ikke forventet nogen 

økonomisk gevinst ved at skifte gasfyret ud med fjernvarme.  

• Samt at den allerede planlagte udbygning af El-produktion med Havvind og solkraft i Danmark 

frem om 2040 helt af selv gør at det danske samfund bevæger sig langt stykke hen i mod at blive 

CO2-neutrale. Hvor en af udfordringer frem mod 2040 vil være, hvordan man får nyttiggjort alt den 

grønne strøm, som der bliver mulighed for at producerer. 

6. Drøftelse af oplæg.  

• Meget positive tilbagemeldinger om oplægget. 
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