
 

Referat fra Generalforsamlingen den 04.03.2019  Tunehaverne 2 

 

Følgende huse var repræsenterede: nr. 54, 56, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 98, 112. 

 

1. Valg af dirigent 

 Claus nr. 58 blev valgt, han konstaterede, at alt er gået rigtigt til. 

 

2. Valg af referent 

 Trine nr. 76 blev valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke det forløbne år 

 Formand Jørgen gennemgår bestyrelsens beretning – se vedhæftede. 

 Der er et spørgsmål til beretningen efter gennemgang af denne. Nu hvor 

Lundegårdshegnet har fået ny asfalt, har kommunen så overtaget hele vejen 

mhp. yderligere vedligeholdelse? Det har de ikke, de har overtaget fra start 

Lundegårdshegnet til skoven, fra skovens start og til vej 3 er vi i 

Tunehaverne 2 og kommunen fælles om. 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Da vores kasserer Lasse er fraflyttet Lundegårdshegnet her pr. 01.03. 

gennemgår Jørgen regnskabet, se tidligere udsendte. 

 Jørgen forklarer, at da vi fik lavet vejen, betalte kommunen i første omgang 

hele regningen, og da de ikke er momspligtige, har vi sparet momsen, da vi 

skulle betale vores andel. 

 Der er ingen spørgsmål til regnskabet – dette godkendes. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen 

 Ingen. 

 

6. Forslag fra medlemmer 

 Ingen. 

 

 

 

 



7. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. 

Bestyrelsen fremlægger to budgetter, hvor det ene indeholder udskiftning af 

rønnetræerne på vej 1 og 2 til blodblommetræer i forholdet to rønnetræer væk, et 

nyt blodblommetræ plantet. Dette jf. forslag fra nr. 68 på sidste års 

Generalforsamling. 

Herunder fastsættelse af kontingent. 

 Der stemmes om forslag 1 (uden nye træer): 9 personer. 

Der stemmes om forslag 2(med nye træer): 17 personer. 

Forslag nr. 2 vedtages. 

 Det vil være nødvendigt at tage af egenkapitalen ifm. med de nye træer. 

Der tales om for at øge egen kapitalen, kan muligheden være 

kontingentforhøjelse, dette afvises dog p.t. 

 En mulighed kunne også være at forhandle en billigere pris med Eisbo ifht. 

de grønne områder, da det vil blive nemmere for ham at slå græs, når der 

ikke er helt så mange træer. 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – vedtages. 

 

8. Valg til bestyrelsen: 

 Formand Jørgen Svenstrup, 64 - ikke på valg. 

 Kasserer Lasse Poder, 60 – fraflyttet Lundergårdshegnet. 

 Ken Seitzberg, 112 – vælges som kasserer. 

 Tim Milgart, 78, genopstiller – valgt. 

 Maja Gravad, 70, genopstiller – valgt. 

 Trine Sommerlund, 76 – ikke på valg. 

 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: 

 Pia Baun, 56, genopstiller – valgt. 

 Claus Nielsen, 58 – valgt. 

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppeant: 

 Revisor Henrik Dyrvig, 82, genopstiller – valgt. 

 Revisor Peter Rasmussen, 88, genopstiller – valgt. 

 Revisorsuppleant Per Gregersen, 86, genopstiller – valgt. 

 

 

 

 

 

 



11. Evt. 

 Jørgen takker Lasse for det gode arbejde igennem årerne. 

 Forslag til første arbejdssøndag, rensning af kloakker foroven, så de ikke 

gror til. 

 Nick foreslår, at man f.eks. kunne lave en sms-ordning, så man kunne mødes 

mere socialt til f.eks. en kop kaffe på bænken eller lign. Samt at man kunne 

bruge ordningen som lidt tryghed, hvis man kunne få brug for hjælp eller 

hvis man ikke er hjemme, en form for nabohjælp. 

Vi taler om, at alle faktisk har mulighed for at melde sig ind i nabohjælp. 

 Der tales også om, at man f.eks. kunne lave en lukket facebookgruppe til 

informationer og lign. Dette har vej 2 og 3 allerede. 

 På trods af forsøg, var der ikke tilslutning til en fastelavnsfest, hvorfor denne 

ikke blev afholdt. 

 Christina og Trine vil forsøge at få etableret en fælles sommer/vejfest. 

 Der tales endnu en gang om problemerne med trafikken om morgenen ved 

skolens start, og hvordan folk nogen gange parkerer uden hensyn til os i 

grundejerforeningen. 

 Vi taler om, at der skal henstilles til, at man tænker over, hvor mange biler 

man har, der holder på fælles parkeringspladserne, folk opfordres til at 

bruge deres egne indkørsler så vidt muligt, eller højst have en bil holdende 

på gæsteparkeringspladserne. Men vi enes også om, at man skal have en vis 

rummelighed, når man bor så tæt, som vi gør. 

 Der skal også gøres opmærksom på, at der er regler vedr. forlængelse af 

vores carporte, alt efter hvilken side huset ligger på, må den enten gå til 

toiletvinduet eller til hoveddøren. 

 Vi taler også om, at det er rart at folk holder sig til de farver på hegn, gavle, 

huse og vinduer, som der anbefales. 


