
Referat fra generalforsamlingen torsdag den 10.03.11 i Tunehaverne afd. 2. 

Fremmødte: 

Mille & Kim nr. 100, Christina nr. 68   , Rico nr. 60  , Dorthe nr. 58, Camilla & Michael nr. 104  ,Jan nr. 102, Danny nr. 

108, Ole nr. 112, Miriam & Peter nr. 88, Henrik nr. 82   . 

Bestyrelsen: af Carsten nr. 52, Anne-Mette nr. 98, Torben nr. 94, Claus Nielsen nr. 58, Tim nr. 78  

Trine nr. 76. 

 

 

 
1. Valg af dirigent: 

Claus Nielsen nr. 52 blev valgt. Claus konstaterer, at der er blevet indkaldt rettidigt. 

 

2. Valg af referent: 

Trine Sommerlund nr. 76 blev valgt, da det ikke var muligt at finde anden referent.  

 

3. Formanden beretning: 

Carsten gennemgår bestyrelsens beretning. Byder velkommen til de nye ejere af nr. 88, Miriam og 

Peter, som er mødt op. 

Kommunen har været og lave en kloak udfor nr. 98, Henrik nr. 82 påpeger, at vejen ikke er god der, 

vejen er sunket en del der. Kim nr. 100 fortæller samtidigt, at han synes bumpene på vej 2 er blevet 

dårlige igen, efter de har været lavet. 

Bestyrelsen synes, at vi har haft nogle gode arbejdssøndage i 2010. Husk at hvis man har ønsker til 

arbejdssøndagene, skal bestyrelsen vide det 14 dage før, da der bliver afholdt bestyrelsesmøde 

cirka en uges tid før, hvor der bliver planlagt hvad der skal laves.  

Vi snakker om problematikken med Tunehaverne 1, og at løsningen kan være at dele vores 

fællesområde op. 

Firmaet vi bruger til vedligeholdelse af de grønne arealer har der været lidt klager over, da folk ikke 

er helt tilfredse med arbejdet. Eisbos svar på det er, at vi får det vi betaler for. Vi betaler dog heller 

ikke det beløb, som vi gjorde tidligere, Eisbo er cirka 10.000,- billigere. 

 

4. Regnskab: 

Anne-Mette gennemgår regnskabet. 

Der bliver spurgt til, hvorfor Tunehaverne 1’s indbetalinger varierer. Det gør de fordi de betaler en 

procentdel af vores vedligeholdelsespris, så alt efter hvilken pris vi har, bliver beløbet forskelligt.  

Der har været nogle kontigentsrestancer, der mangler dog kun nu at blive indbetalt ca. 1100, - 

Derefter er der ryddet helt op i disse restancer. 

Regnskabet bliver godkendt. 

 

 



5. Forslag fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har lavet 2 forslag, som tidligere udsendt. 

Budget 1 var der 24 stemmere, budget 2 var der 13 stemmere. 

Budget 1 er hermed vedtaget. 

Beløbet bliver taget i egenkapitalen. Henrik nr. 82, spørger til om man er opmærksom på, at når vi 

fjerner flere træer, kan risikere at få fugt problemer i husene. Carsten forklarer, at ved forslag 1, er 

det kun træet ved hus nr. 60 der fjernes. Det fjernes, da det laver problemer ved huset.  

 

6. Forslag fra medlemmer: 

Ingen. 

 

7. Budget. 

Budgettet er godkendt. 

 

8. Valg til bestyrelsen: 

Formand Carsten Nielsen udtræder, Torben Lindegaard nr. 94 opstiller og bliver valgt.  

Kasser Anne-Mette Fejer nr. 98 genopstiller og bliver valgt for 2 år. 

Tim Milgart udtræder, Rico Kehler nr. 60 bliver valgt for 1 år. 

Trine Sommerlund, havde planer om at udtræde, men bliver og vælges for 2 år.  

Torben bliver formand, derfor vælges Mille Munkholm nr. 100 for 2 år.  

 

9. Suppleant Claus Nielsen udtræder, Carsten Nielsen nr. 52 er blevet valgt for 1 år.  

Suppleant Lene Barslund udtræder, Michael Nielsen nr. 104 er blevet valgt for 1 år. 

 

10. Revisor Henrik Dyrvig nr. 82 fortsætter. 

Revisor Gitte Skov udtræder, Peter Rasmussen nr. 88 bliver valgt. 

Revisorsuppleant Rico Kehler bliver bestyrelsesmedlem, Ole  Kragh nr. 112 bliver valgt istedet. 

 

11. Eventuelt: 

Snerydning: Der er en del der synes det har været mangelfuldt. Vi kan alle sammen godt blive enige 

om, at der har ligget meget sne og de har været ”længe” om at komme.  

Anne-Mette ridser op af den aftale vi har. Vi er i en kategori 4 det vil sige, at vi får ryddet sne i 

hverdagene imellem kl. 7-15. Hvis vi vil have ryddet mere sne, skal vi op og betale noget mere.  

Der bliver snakket på tværs om, at selvom vi ikke er helt tilfredse, har vi dog forståelse for, at der 

ryddes på de store veje først. Det er et emne, der kan tages op her i 2011, om vi er indstillet på at 

skulle betale noget mere. Danny nævner problematikken i at sneen bliver skovlet/ryddet ned for 

enden af vejene. Vi snakker om, at man måske kunne holde p-pladserne ledige, så sneen kunne 

skovles/ryddes derhen i stedet. 

Rico nævner, at der ikke er blevet fulgt op på årets beboer.  Er det en tradition der skal vedholdes 

eller har folk ingen interesse i den.  Rico syntes, at bestyrelsen godt kunne have fundet en/bragt 

det op. Vi kan i bestyrelsen kun sige, at det er en ting vi har nedprioteret,  da vi syntes vi har haft 

andre ting. 

                                                       Referent Trine Sommerlund 


