
Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen 
Tunehaverne afd. 2 den 05.03.2018 

 
 

Tilstede til mødet: 
Følgende huse var repræsenteret: 54, 58, 64, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 94, 98, 108, 110, 112. 

 
 

1. Claus Nielsen blev valgt som dirigent. 
 

2. Trine Sommerlund blev valgt som referent. 
 

3. Formanden bød velkommen til mødet.  Bestyrelsens  beretning blev gennemgået. 
Der blev suppleret med, at vi fortsat arbejder på, at der findes en god løsning ifm.  anlæggelse af ny 
asfalt på Lundegårdshegnet. 
Der var ingen kommentarer fra de fremmødte til beretningen. 
 

4. Regnskabet gennemgås ved formanden, da Lasse (kasserer) desværre var forhindret i at deltage til 
mødet.  Der er ingen kommentarer til regnskabet, og regnskabet godkendes. 

 
5. Forslaget om, at indtægtsfører hensættelse til borde/bænke godkendes. 

 
6. Hus nr. 68 har foreslået udskiftning af træer på vej 1 og 2, ligesom vej 3 har fået gjort. Der aftales, 

at bestyrelsen indhenter nogen tilbud på, hvilke træer det skal være, prisen for at få de gamle 
træer fjernet, samt hvad det koster at få sat nogen nye. Så bliver der lavet et nyt forslag til næste 
års generalforsamling. 

 
7. Budgettet som, var udsendt sammen med dagsordenen, blev gemmengået. 

Budgettet og kontingentet for 2018 som er uændret fra 2017 blev godkendt. 
 

8. Bestyrelsen: 
              Formand Jørgen Svenstrup, nr. 64, på valg, genopstiller – genvalgt. 

Kasserer Lasse Poder, nr. 60, ikke på valg. 
Tim Milgart, nr. 78, ikke på valg. 
Maja Gravad, nr. 70, ikke på valg. 
Trine Sommerlund, nr. 76, på valg, genopstiller – genvalgt. 
 

9. Suppleanter til bestyrelsen: 
Lis Løwert, nr. 74, på valg, genopstiller ikke. 
Ken Seitzberg, nr. 112 stiller op - valgt. 
Pia Baun, nr. 56, på valg, genopstiller – valgt. 
 

10. Revisorer og revisorsuppleant: 
Revisor Henrik Dyrvig, nr. 82, på valg, genopstiller – valgt. 
Revisor Peter Rasmussen, nr. 88, på valg, genopstiller – valgt. 
Revisorsuppleant Per Gregersen, nr. 86, på valg, genopstiller – valgt. 
 

 



11. Under eventuelt, blev der diskuteret flere ting: 
Trine Sommerlund fortalte, at hun havde været i kontakt med Vej og Landskab vedr. parkeringen af 
diverse biler om morgenen på Lundegårdshegnet. Der er ikke så meget at gøre, det giver ikke 
nogen mening at sætte skilte op, da byrådet ikke ønsker at ansatte egen parkeringsvagt. Det er i 
princippet politiet, der står for parkeringskontrollen, men politiets melding er, at de næppe 
nogensinde får ressourcer til det. Vej og Landskab skriver dog, at vi jo kan kontakte politiet, når vi 
mener, at det tilspidser.  
Der er blevet spurgt ind til beredskabsplan, hvis det bliver aktuelt med brandbilskørsel eller 
ambulancekørsel, både til vores veje samt til skolen. Det er en beredskabsplan, og de finder ikke, at 
der er et problem, hvis uheldet er ude, skal de nok komme igennem. 
Ole fra nr. 54 foreslog, at der tages kontakt til udvalg og politi mhp. problemstillingen. 
 
Gitte fra vej 3 spørger til beskæring/ fældning af træer ved legepladsen på vej 2. Det vil blive sat på 
som arbejdsopgave på den førstkommende arbejdssøndag. 
 
Christina fra vej 1 spurgte til den manglende fastelavnsfest, der i mange år var en fast tradition. Vi 
talte om, at den blev droppet grundet manglende tilmelding. Vi talte endvidere om, at det måske 
kunne være godt at få startet nogen sociale arrangementer op igen, og vi tidligere har haft et 
festudvalg her i grundejerforeningen. Christina er tovholder for at få etableret sådan et igen. 
 
Lis Løwert har valgt at trække sig fra bestyrelsen efter mange års arbejde. Vi vil derfor gerne takke 
Lis for det store arbejde, som hun har gjort igennem årerne.  

 
 
 
Referent: Trine Sommerlund 
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