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Grundejerforeningen Tunehaverne afd. 2 

 

Referat fra generalforsamlingen den 4. marts 2010 på Lundegårdskolen. 
12 parceller af 33 mulige var repræsenteret. 
 
1) Valg af dirigent 

Claus (nr. 58). Claus erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet. 
 

2) Valg af referent 

Lene (nr. 86) 
 

3) Bestyrelsens beretning 

Formand Carsten (nr. 52) fremlagde bestyrelsens beretning 2009-2010 (se denne på www.gf-

tune.dk/lundegaardshegnet).  
Der var efterfølgende enkelte bemærkninger:  

 Der har nogle gange været rigtig meget husholdningsaffald i skraldespanden ved 

legepladsen. Der var enighed om, at skraldespanden er indkøbt til brug for dem, der bruger 
legepladsen eller går forbi på vejen – så der bliver mindre skrald, der ligger og flyder på 

fællesarealerne. 

 Tunehaverne afd. 2 fylder 25 år i 2010, og der var positiv stemning for en udvidet 

arbejdslørdag eller – søndag med fællesaktiviteter. 
Beretningen blev godkendt med klapsalver og der var ros til både formand og de øvrige medlemmer 

af bestyrelsen for deres store indsats. 
 
4) Regnskab 2009 

Regnskabet blev gennemgået af Anne Mette (nr. 98). Anne Mette er trådt til for at hjælpe Jytte 
undervejs i året. 

 Der blev spurgt til afskrivning af restance fra 2007, og Anne Mette forklarede, at 
afskrivningen skyldtes, at der er en uklarhed over hvem der var i restance. Fremadrettet vil 
reglerne blive håndhævet med påmindelse, rykker samt inkasso, hvis det er nødvendigt. 

 Der var spørgsmål til de meget forskellige rater kontingent i 2009: Forskellen skyldes 
omlægning fra gammel til ny ordning. 

 Fra 2010 vil kontingentet blive opkrævet i henholdsvis april og november. 
 

5) Forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsens tre forslag blev debatteret under punkt 7. 

 
6) Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer udenfor bestyrelsen. 

 
7) Budget 2010 

Bestyrelsen fremlagde deres tre forskellige forslag til henholdsvis 1) ny legeplads og 2) renovering 
af den gamle legeplads med ny balancebane og 3) renovering - uden balancebane. I alle tre forslag 
fjernes sandkassen og erstattes af faldunderlag og græs.  

 
I debatten indgik synspunkter om den nuværende legeplads’ tilstand, fordelen ved at alt bliver gjort 

på én gang af et firma kontra den billigere løsning med renovering via mange timers arbejde fra 
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beboerne selv, og spørgsmålet om det ville være muligt at få beboerne til at lægge de nødvendige 

arbejdstimer i projektet 
 

Efter en længere debat blev de tre forslag sat til afstemning. Stemmetallene blev følgende:  
Forslag 1: 24 stemmer inkl. 8 fuldmagter. 
Forslag 2: 0 stemmer 

Forslag 3: 6 stemmer 
Undlader at stemme: 2 stemmer. 

 
Forslag 1 vil snarest muligt blive igangsat af den nye bestyrelse – med hjælp fra John, der har 
indgået aftalen med firmaet. 

 
Kontingentet forbliver uændret ift. 2009. 

 
8) Valg til bestyrelsen 

 Formand Carsten Nielsen (nr. 52) blev genvalgt for to år. 

 Kasserer Jytte Friis (nr. 80) er udtrådt i perioden. Anne Mette Fejer (nr. 98) blev valgt til 
kasserer for ét år. 

 Bestyrelsesmedlem Tim Milgart (nr. 78) blev genvalgt for to år. 

 John Frederiksen (nr. 68) udtræder midtvejs i valgperioden og Trine Sommerlund (nr. 76) 

blev valgt for ét år. 

 Gitte Skov (nr. 108) udtræder midtvejs i valgperioden og Torben Lindegaard (nr. 94) blev 

valgt for ét år 
 

9)Valg af 2 suppleanter 

 Claus Nielsen (nr.58) blev valgt som 1. suppleant – og forventer at deltage i møderne. 

 Lene Barslund (nr. 86) blev valgt som 2. suppleant – og forventer ikke at deltager i 
møderne. 

 
10) Valg af revisorer 

 Henrik Dyrvig (nr. 82) 

 Gitte Skov (nr.108) 
 

11) Valg af revisorsuppleanter 

 Rico Kehler (nr. 60) 

 Lene Barslund 
 

12) Årets beboer/husstand 

Rico fremlagde bestyrelsens beslutning om at indføre Årets beboer/husstand som en ny tradition i 

Tunehaverne 2 (se procedure-beskrivelse på hjemmesiden). 
 
Bagefter begrundede Rico bestyrelsens valg af vinderne 2010 - Lis og Lennart, nr. 74 - med 

følgende ord: 
 

”Vandrepokalen "Årets Beboer" 2010 gives i dette første uddelingsår til en husstand. Både Lis & 
Lennart udviser gang på gang godt naboskab. Der er altid plads til smil og venlige hilsner og en lille 
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sludder. Ikke mindst børnene nyder godt af Lis & Lennarts store overskud samt gode humør, når der 

om sommeren uddeles is, hvorfor vores to seniorbeboere er meget vellidte. 
Lis & Lennart er særdeles aktive i fællesskabet, det være sig på diverse ekstra arbejdssøndage og 

lignende og de forsømmer aldrig at deltage i fælles aktiviteter. 
Tillykke til Lis & Lennart!” 
 

13) Evt. 

Henrik opfordrede til, at bestyrelsen gør nye beboere på vej 2 samt nr. 110 opmærksomme på, at det 

fortsat er muligt at tilkøbe det ekstra areal bag husene. 
 
Henrik foreslog, at legepladsen opsættes, før brolæggeren retter op på bumpene, idet 

legepladsrenoveringen kan medføre tunge køretøjer på vejen.  
 

John oplyste, at de forskellige husstandes forlængelser af carporten er godkendt af kommunen (se 
standardtegninger på hjemmesiden). 
 

Anne Mette sagde, at det var rart at have fået en nabo igen – nemlig Anja - efter at nr. 96 længe har 
stået tom. 

 
Carsten efterlyste flere e-mail-adresser, så der kan spares papir, når bestyrelsen har post til 
medlemmerne: Alle husstande kan sende deres e-mail til Carsten på carsten_nielsen@tunenet.dk, 

hvis de fremover ønsker at modtage post pr. e-mail. 
 

Henrik foreslog, at de husstande, der gerne vil betale kontingentet over netbank, fremover bare 
tilsendes en mail frem for et girokort i postkassen. 
 

Claus foreslog, at bestyrelsen arrangerer spil - fx volleyball, fodbold elle lign. - som afslutning på 
arbejdsdagene, og forslaget blev positivt modtaget. 

 
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.30. 
 

 
 

 
 
 


