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Grundejerforeningen Tunehaverne afd. 2. 
 

Referat af generalforsamling 
 

tirsdag den 24. februar 2009, kl. 19.30 på Lundegårdskolen 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab – se bilag  
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Forslag fra medlemmerne 
7. Budget – se bilag 
8. Valg til bestyrelsen: 

Kasserer Jytte Friis, nr. 80  
Bestyrelsesmedlem Vibeke Palne, nr. 102 
Bestyrelsesmedlem Pia Baun, nr. 56  

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Suppleant John Frederiksen, nr. 68 
Suppleant Christian Gravad, nr. 70 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Revisor Henrik Dyrvig, nr. 82 
Revisor Anne-Mette Fejer, nr. 98 
Revisorsuppleant Charlotte Milgart, nr. 78 

11. Eventuelt 
 
Deltagere: 21 parceller (ud af 33 mulige) – 6 fuldmagter (4 parceller). 
 

 

 
Ad 1) Valg af dirigent: 
Christian Fejer (nr. 82) blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

 
Ad 2) Valg af referent: 
Lene Barslund (nr. 86) blev valgt. 

 
 
Ad 3) Bestyrelsens beretning: 

Grundejerforeningens formand Carsten Nielsen (nr. 52) bød velkommen til alle – og specielt velkommen til 
Torben og Sandie, som er flyttet ind i nr. 94 og venter barn. Carsten aflagde herefter bestyrelsens beretning 
for 2008. Beretningen blev omdelt på mødet og kan læses på : 

www.gf-tune.dk/Lundegaardshegnet under Referater. 
 
Som supplement til beretningen, orienterede bestyrelsen om, at Greve Kommune p.t. genbehandler sagen 

om frasalg af grunde, og at sagen forventes godkendt uden problemer. Betaling for grundene vil ske, når 
sagen er endelig afgjort (3 x 12.000 kr.). 
 

Bestyrelsens beretning blev herefter vedtaget. 
 
Herefter fremlagde legepladsudvalget deres arbejde gennem det sidste år, og udvalgets spørgsmål til 

forsamlingen blev henlagt til drøftelse under punkt 11 - Eventuelt. 
 
 

Ad 4) Regnskab 2008: 
Regnskabet er udsendt med dagsordenen og blev gennemgået v/ kasserer Jytte Friis (nr. 80). 
Kontingentindtægten i 2008 er mindre end budgetteret, fordi januar kvartal 2008 (450 kr.) allerede var 
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indgået på foreningens konto, da generalforsamlingen tog stilling ti l et forhøjet kontingent i 2008, og derfor 
kom forhøjelsen kun til at gælde for 2.-4. kvartal 2008. 
 

På baggrund af bestyrelsens oplysning om, at grundejerforeningen kun er forpligtet til vedligeholdelse af 
regnvands-stikledninger – og ikke for den øvrige del af kloakken – blev det nævnt af flere deltagere, at det er 
mange penge, der nu er hensat til kloakrenovering. Bestyrelsen oplyste, at renovering af én stikledning vil 

kunne koste 15-20.000 kr. Der er i alt 9 stikledninger i Tunehaverne 2. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt.  

 
 
Ad 5) Forslag fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen stillede forslag om vedtægtsændring til § 5 Kontingent og restancer.  Bestyrelsen oplyste, at de 
har fået juridisk bistand til forslaget. Forslaget er stillet, fordi 2 parceller trods gentagne opfordringer ikke har 
indbetalt deres arbejds-søndags-afgift i 2008. 

Med det nye forslag, hvor alle betaler samme kontingent, og kun deltagere på 2 af 4 arbejdssøndage får 
tilbagebetalt arbejds-søndags-reduktion, vil en evt. restance omhandle ”kontingent” frem for ”afgift”, og der vil 
være hjemmel til at inddrive restancen. Reduktionen (rabatten) fratrækkes kontingentet i 4. kvartal, idet 

arbejds-søndagene på dette tidspunkt er afviklet og rabatten dermed kan gøres op.  
 
Forslagets ordlyd var følgende: 

”Kontingent/takstblad fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen 
udarbejdet budget. Såfremt et medlem jfr. § 1 deltager i min. to arbejdssøndage pr. år, nedsættes 
kontingentet med arbejdssøndagsreduktion. Hvis en arbejdssøndag aflyses af bestyrelsen grundet vejret 

eller lignende, godskrives alle medlemmer svarende til deltagelse i en arbejdssøndag jfr. takstblad.”  
 
Forsamlingen drøftede forslaget og der blev stillet et ændringsforslag, der blev enstemmig vedtaget, så den 

nye ordlyd i § 5 er følgende: 
”Kontingent/takstblad fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et af 
generalforsamlingen godkendt budget. Såfremt et medlem jfr. § 1 deltager i min. to arbejdssøndage pr. år, 

nedsættes kontingentet med arbejdssøndagsreduktion. Hvis en arbejdssøndag aflyses af bestyrelsen 
grundet vejret eller lignende, godskrives alle medlemmer svarende til deltagelse i en arbejdssøndag jfr. 
takstblad.” 

 
 
Ad 6) Forslag fra medlemmerne: 

Ingen indkomne forslag. 
 
 

Ad 7) Budget 2009: 
Jytte Friis gennemgik budgetforslaget, som bestyrelsen har udarbejdet (bilag vedlagt dagsordenen).  
 

Michael Nielsen (104) henstillede til, at hensættelsen til kloakrenovering bliver justeret på baggrund af en 
konkret vurdering af forventede udgifter – foretaget af fagfolk. Viser det sig, at de forventede udgifter er 
mindre end hensættelsen, mener Michael, at hensættelsen bør omposteres og kontingentet evt. nedsættes 

tilsvarende. 
 
Bestyrelsen måtte henholde sig til, at det var generalforsamlingen i 2008, der besluttede hensættelsen, og at 

den kun kan ændres, hvis der stilles et konkret forslag til generalforsamlingen – hvilket ikke er sket i år. 
Bestyrelsen bad desuden forsamlingen fremkomme med kommentarer og gode ideer til bestyrelsen forud for 
generalforsamlingen, fordi bestyrelsen på den baggrund vil kunne stille forslag til generalforsamlingen – med 

baggrund i disse kommentarer og ideer. 
 
Forsamlingen besluttede, at bede bestyrelsen udarbejde et vedtægtsforslag til generalforsamlingen i 2010 

med ordlyden ”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år før den 15. marts”. Besluttes dette, vil der 
være bedre tid til forberedelse både hos bestyrelsen og medlemmerne, idet generalforsamlingen ligger 
længere fra årsskiftet og vinterferien. 

 
Der fremkom et ændringsforslag om, at de forventede indtægter fra grundsalget på kr. 36.000 skal indgå i 
budgettet, således at der på posten ”salg af grunde” under INDTÆGTER budgetteres med kr. 36.000, og at 

RESULTATET på den baggrund opskrives til kr. 39.646, i stedet for de nuværende 3.646 kr. 
 
Til Takstbladet for 2009 foreslog Henrik Dyrvig, at det blev præciseret, at rykkergebyret på 100 kr. er ”pr. 

gang”, og dette blev enstemmig vedtaget. 
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Taksterne for 2009 blev fastlagt til følgende: 
Kontingent total 2009      kr. 5400 

 Kontingent 15.1.09: kr. 1150 
 Kontingent 1.4.09: kr. 150 
 Kontingent 1.11.09: kr. 4100 

Arbejdssøndagrabat ved deltagelse min. 2 gange  kr. 2800 
Arbejdssøndagrabat ved deltagelse en gang  kr.   700 
Rykkergebyr pr. gang     kr.   100 

 
Opsummeret betyder dette, at parceller, der deltager i min. 2 arbejdssøndage, i alt betaler kr. 2600 i 2009, 
hvilket er 650 kr. pr. kvartal.  

 
Det ændrede budget 2009 (inkl. indtægter fra frasalg af grunde) samt takstblad 2009 blev sat til afstemning, 
og blev vedtaget med følgende resultat: 

For: 40 stemmer 
Imod: 4 
Undlader: 0 

 
 
Ad 8) Valg til bestyrelsen: 

Kasserer Jytte Friis, nr. 80 var på valg og blev genvalgt.  
Bestyrelsesmedlem Vibeke Palne, nr. 102 og bestyrelsesmedlem Pia Baun, nr. 56 var på valg og ønskede 
ikke at genopstille.  

I stedet blev valgt John Frederiksen, nr. 68 og Christian Gravad, nr. 70.  
 
 

Ad 9) Valg af suppleanter: 
Suppleant: Gitte Skov (nr. 108) blev valgt (1 år) 
Suppleant: Rico Kehler (nr. 60) blev valgt (1 år) 

 
 
Ad 10) Valg af revisorer og revisorsuppleant: 

Henrik Dyrvig (nr. 82) blev genvalgt til revisor 
Anne-Mette Fejer (nr. 98) blev genvalgt til revisor 
Lene Barslund (nr. 86) blev valgt til ny revisorsuppleant 

 
 
Ad 11) Eventuelt: 

a) Legepladsen 
Legepladsudvalget havde i deres beretning stillet forsamlingen følgende spørgsmål: 

 Skal vi investere kr. 150.000 i en ny legeplads, eller skal vi prøve at købe brugt, hvor vi selv skal stå 
for at hente den samt stå for opsætningen?  

 Skal legepladsen være til børn fra 0-12 år eller 0-6 år? 

 Skal vi arbejde på en fælles legeplads med Tunehaverne 1? 

 Skal vi arbejde på at få legepladsen nedlagt? 
 

Forsamlingen gav - på baggrund af en længere diskussion - legepladsudvalget følgende anbefalinger: 

 Ja til at beholde en legeplads – og gerne til aldersgruppen 0-6(8) år. 

 Nej til 150.000 kr.  

 En brugt legeplads er en god ide. Legepladsen er en offentlig legeplads – og derfor skal 
retningslinjer for sådanne følges. 

 Legepladsens tilstand skal vurderes på ny, og er der behov for renovering, bruges max 50.000 k r.  

 Nej tak til fælles legeplads med Tunehaverne 1 på grund af tidligere erfaringer.  

 Gummi-underlag er dyrt – og ikke specielt holdbart! 

 Indskrænkning af arealet med sand skal overvejes for at minimere arbejdet med fjernelse af ukrudt.  

 God ide at afklare, om grundejerforeningen har/skal have en forsikring for ulykker på legepladsen? 

 Overveje om man må lægge fx en træstub/træstamme som legeredskab? 

 
b) Postomdeling i Tunehaverne 2 
Mille (nr. 100) orienterede om uregelmæssigheder i leveringen af post efter rute-omlægninger hos Post 

Danmark – og om sække med post og pakker, der har stået frit tilgængelige på vejen! 
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Postvæsnet er kontaktet vedr. dette og om utilfredshed med, at der er dage, hvor der ikke leveres post, fordi 
post-arbejderne ikke når ruten rundt, før de har fyraften. 
 

c) Salg af narko på Lundegårdskolens parkeringsplads 
Flere fra forsamlingen havde deltaget i møde på Tune skole om narko i Tune og gav en orientering om 
politiets indsats overfor pusherne, der bl.a. holder til på Lundegårdskolens P-plads. Pusherne affyrer 

kanonslag, når de ankommer! 
 
d) Nuværende restancer 

Bestyrelsen blev anbefalet at fastholde restancerne i regnskabet, så de kan inddrives i forbindelse med evt. 
hussalg. 
 

e) Naboovervågning 
Der har været indbrud og forsøg på indbrud i Tunehaverne 2 (sommer 2008) og derfor anbefales alle at 
holde øje med personer, der ikke genkendes – og spørge til deres ærinde i bebyggelsen. Ligeledes 

anbefales alle, at give naboerne besked om fravær og om der kommer nogen og ”passer” huset under 
fraværet. 
 

Formanden takkede derefter for fremmødet og hævede mødet i god ro og orden kl. 21.45 
 
 

02/03/2009 
Lene Barslund  
 

 
Grundejerforeningens hjemmeside er www.gf-tune.dk - klik på Lundegårdhegnet. 
 

http://www.gf-tune.dk/

