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Generalforsamling – Grundejerforeningen Tunehaverne afd. 2 
25. februar 2015 

 
1. Valg af dirigent 

Claus blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt efter de 
gældende vedtægter. 
 

2. Valg af referent 
Casper blev valgt som referent. 

 
3. Bestyrelsens beretning 

Formanden byder velkommen til Maria og Lasse i nr. 60 og Peter i nr. 96. 
 
Derefter gennemgår Formanden bestyrelsens beretning med start af gennemgang af fæl-
lesarealerne. Derudover blev der gjort opmærksom på, at såfremt man ønsker at ændrer 
på fællesarealerne skal Bestyrelsen informeres omkring dette og samtidig godkende det 
inden man starter på dette. 
 
Sommerhold ved Søren Eisbo bliver brugt til vedligeholdelse af fællesarealerne. Bestyrel-
sen har besluttet at fortsætte med Søren Eisbo. Selvsamme bliver også brugt til vinterhold 
og fortsætter også med dette. Generelt set er der stor tilfredshed med det arbejde Søren 
Eisbo udfører.  
 
Den første arbejdssøndag var der stor deltagelse og ikke nær så mange til den anden ar-
bejdssøndag. Arbejdsopgaverne til arbejdssøndage blev udført. 
 
Generelt set har der været en del indbrud i Tune den seneste tid. Heldigvis har ingen i Tu-
nehaverne afd. 2 været ramt af indbrud den seneste tid. Nogle fra Grundejerforeningen 
deltog i fællesmøde i Menighedscenteret tidligere på året, hvorpå et form for privat vagt-
værn blev oprettet.  
 
Derudover blev talt omkring Naboalarm, om det var noget man skulle gå videre med, som 
blev vendt under eventuelt. 
 
Formanden opfordrede til, at folk betaler kontingent til Grundejerforeningen til tiden.  
 
Bestyrelsen har vurderet at legehuset på vej 1 er i så dårlig stand, at det skal rives ned på 
den næstkommende arbejdssøndag. Der blev efterspurgt om der kom en ny legeplads i 
stedet for, hvilket på nuværende tidspunkt ikke er muligt, da et sådant er meget kostbart, 
da det sikkerhedsmæssige skal være helt i orden i henhold til regler om offentlige lege-
plads. Det blev forslået, at man flyttede det eksisterende sæt legebord/bænke der også er 
placeret på vej 1, over på legehusets plads.  
 
Formanden takkede til slut Anne Mette for det arbejde hun har lagt i at udarbejde regn-
skabet.   
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Dirigenten spurgte til sidst om der var nogle yderligere kommentarer til beretningen, hvil-
ket ikke var tilfældet. 

4. Regnskab 
Anne Mette gennemgik enkelte poster i regnskabet for 2014, som kunne konstatere at der 
var et overskud på 9.763 DKK.  
Der var ingen af de øvrige deltagere på mødet der havde yderligere kommentarer til dette.  
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
5. Forslag fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har ikke stillet forslag til generalforsamlingen. 
 

6. Forslag fra medlemmerne  
Ingen medlemmer har stillet forslag til generalforsamlingen. 

 
7. Budget 

Anne-Mette gennemgik de enkelte poster i budgettet for 2015. Bestyrelsen har ikke fore-
taget ændringer i kontingentet, som dermed fortsætter med samme takster som i 2014. 
Bestyrelsen har budgetteret med indkøb af 3 stk. borde/bænkesæt i 2015.  
 
Budgettet blev godkendt.  
 

8. Valg til bestyrelsen 
Anne-Mette (98) genopstiller ikke som kasserer i stedet for hende blev Lasse (60) valgt til 
kasserer.   
 
Samtidig blev det besluttet at Jørgen (64) udtrådte af bestyrelsen og i stedet for ham ind-
trådte Tim (78).  

 
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen  

Både Lis (74) og Pia (56) blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.  
 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Henrik (82) og Peter (88) blev valgt som revisorer og Per (86) blev valgt som revisor supple-
ant. 

 
11. Eventuelt 

Under eventuelt blev det vendt hvorvidt et fællesmøde omkring ”Næralarm” ville have in-
teresse. Der var ikke den store interesse for dette. Dog var der mere interesse for ”Nabo-
hjælp”, hvor der blev opfordret til at læse om og tilmelde sig denne gratistjeneste. 
 
Der blev efterspurgt hvorvidt man skulle gøre kommunen opmærksom på manglende as-
faltering i den sydlige ende af Lundegårdshegnet. Det blev besluttet at bestyrelsen retter 
henvendelse til kommunen omkring dette.  
 
Der var ikke yderligere til eventuelt. Dirigenten afsluttede dermed årets generalforsamling. 


