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Referat 

 
Grundejerforeningen Tunehaverne afd. 2,  Generalforsamling d. 6. marts 2012 

 
Parceller repræsenteret: 12 

 
Nedenstående punkter rerfererer til tidligere udsendt dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent – Rico #60 
2. Valg af referent – Danny #108 

3. Formandens beretning v/ Torben#94   
 
I tillæg til beretningen tilføjes at flere ønskede at gøre brug af et evt. tilbud om køb af ”Grønne 

affaldscontainer”  
 

Vedr. sommerhold er der tillige indhentet tilbud fra Søren Eisbo om at ryde stykket for enden af vej 
3, hvilket bliver udført i når det bliver muligt. 
 

Holdningen til bestyrelsens arbejde og dets medlemmer har for enkelte personer/parcellers 
vedkommende desværre ikke udviklet sig i positiv retning – Den bliver stadig omtalt som en børne 

have og ukvemsord m.m. som ofte er personligt rettet mod bestyrelsen afstedkommer tillige. 
På ny må det påpeges at bestyrelsen udføre frivilligt arbejde som på ingen måde bør ligge dem 
offentligt til last med tilråb og deslige. Såfremt personer ønsker at ytre sin holdning el. mening om 

arbejdet i bestyrelsen bør problemet tages med den eller de medlemmer af bestyrelsen som det 
involvere. Det understreget på ny at man naturligvis altid er velkommen til selv at deltage i 

bestyrelsesarbejde. 
 

4. Regnskab fremlagt af Anne-mette #98 og godkendt af fremmødte  

5. Forslaget fra bestyrelsen blev fremlagt og der blev stemt blandt de fremmødte. 
 

Forslaget blev egenstæmmigt stemt for med 24 og 0 imod. 
 
Idet der ikke var min. 50% af parcellerne repræsenteret vil der til spørgsmålet vedr. ændring af 

obligatorisk min. 2 deltagelser ved arbejdssøndage for at opnå reduktion af grundejerkontigent mod 
forslået 1,  blive indkaldt til ”Ekstraordinær generalforsamling” som vil blive afholdt 

  
d. 29. marts 2012 – Separat indkaldelse vil blive udsendt! 

 

6. – Der var ingen forslag fra medlemmerne 
7. Fremlagt budget blev godkendt 

 
Det blev præciseret at førnævnte rydning af endestykket på vej 3. er indregnet i budgettet 
Der opstod spørgsmål til forøgelse af administrationsomkostningerne. Dette er en udskrivning fra 

tidligere som er kommet tilbage at godtgøre kasserens og formandens udgifter i forhold til det 
frivillige arbejde. ( kr. 100,- pr. månede til hver af ovenstående). Alternativt vil det blive dyrere og 

besværliggøre bogføringen. 
Takstbladet for  2012 udeblev men er identisk med det fra 2011. 
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8. a) Valgt – ingen modkandidat   b) Valgt – ingen modkandidat 

9. a) Valgt - Jens Joost #84           b) Michael Nielsen # 104  - Fortsætte 
10. a) Henrik Dyrvig – Fortsætter  b) Peter Rasmussen  # 88   c) Per Grækersen #86 

11. Evt.  
 
Tim foreslog et ”Task Force” af frivilllige personer med kompetencer der kunne gøres brug af i 

forbindelse med arbejdssøndage og ved evt. ekstra arbejde der skulle udføres i grundejerforeningen. 
Dette drøftes nærmere mellem Tim og Rico med oplæg til bestyrelsen. 

 
Per gjorde opmærsom på at cykellister, særligt børn i høj fart nemt kunne blive overset når de kom 
rundt om hjørnet til venstre ved udfletning fra vej 2. 

 
Trine havde ligeledes talt med skole og politi omkring problematikken med børn der ligeledes i høj 

fart, uden at kigge sig for køre ud fra skolens parkeringsplads mod kørselsretningen ved ”skoven”. 
Der er ligeledes flere forælder der udelukker korrekt brug af blink og er optaget af andre gøremål 
end at føre bil – Det var en opfordring til myndighedderne på at udføre hyppigere kontrol. 

 
Parkeringsproblemerne i spidsperioden omkring kl. 0800 på skolens parkeringsplads har som 

bekendt bredt sig til vores jordstykke der ødelægges og til dels også til stor gene for beboerne der 
eksempelvis ikke har kunnet komme ud fra udfaldsvejene. 
 

Henrik foreslog et samlet brev fra Tunehaveren 1 og 2 til kommunen i forlængelse af de breve 
skolebestyrelsen skriver om samme problem. 

 
Torben forslog at man kunne bringe et evt. frasalg af jordstykket op til kommunen. 
Dette skal/ bør dog drøftes nærmere. 

 
Afslutningsvis blev det nævnt at salget af narkotiske stoffer om ikke er stoppet men så i højere grad 

flyttet fra skolens parkeringsplsds ti landre dele af byen  - Set fra grundejerforeningens synspunkt er 
dette overvejende positiivt. 
 

Genenralforsamlingen sluttede kl .2245 og der blev takket for god ro og orden ti lde fremmødte, 
hvor vi desværre mådte konstatere at dette var utilstrækkeligt og at der på ny opfordres ti lat 

deltage. 
 
 

Mvh 
DS #108  

 
 
 

 
 

 
 
 


