
 

 

 

Referat fra Grundejerforeningen Tunehaverne afd.2’ generalforsamling 

den 09.03.2020. 

 

Følgende huse fra repræsenterede: 54, 56, 58, 64, 70, 76, 78, 80, 82, 98, 112. 

1. Valg af dirigent 

 Claus Nielsen fra nr. 58 blev valgt. 

Claus byder velkommen og informerer om, at der er rettidigt indkaldt til 

generalforsamlingen. 

2. Valg af referent 

 Trine Sommerlund fra nr. 76 blev valgt. 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år 

 Formanden Jørgen gennemgik beretningen som udsendes sammen med referatet fra 

generalforsamlingen, samt bød velkommen til de nye beboere. 

Anne-Mette (98) spørger til det punkt i beretningen, hvor vi henstiller til ensartethed af 

husene, om der ikke er lavet vedtægter omkring dette tidligere bla. farven på vinduerne og 

gavlene, det er der ikke. Vi kan kun henstille, der er ingen faste vedtægter. 

 

Beretningen godkendes. 

4. Forelæggelse af de reviderede regnskab til godkendelse. 

 Kent gennemgår regnskabet som tidligere er udsendt – dette godkendes. 

 Kent gennemgår det kommende budget – dette godkendes. 

5. Forslag fra bestyrelsen 

 Ingen. 

6.  Forslag fra medlemmerne 

 Ingen. 



 

 

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

fastsættelse af kontingent 

 Godkendt. 

8. Valg til bestyrelsen 

 Jørgen (formand) genopstiller ikke, Claus takker ham for det store arbejde han har gjort for 

foreningen. 

 Bestyrelsen har foreslået Trine Sommerlund (76) som formand – hun vælges. 

 Kent Seitzberg er fraflyttet nr. 112, derfor skal der vælges en ny kasserer. 

 Karina Trøjborg (112) vælges som kasserer for 1 år. 

 Tim Milgart (78) er ikke på valg, fortsætter som bestyrelsesmedlem. 

 Maja Gravad (70) er ikke på valg, fortsætter som bestyrelsesmedlem. 

 Da Trine Sommerlund (76) er blevet valgt som formand, skal der vælges et 

bestyrelsesmedlem 

 Jytte Friis (80) vælges for 1 år som bestyrelsesmedlem. 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 Pia Baun (56) genopstiller – vælges. 

 Claus Nielsen (58) genopstiller – vælges. 

10. Valg af 2 revisorer i 1 revisorsuppleant 

 Revisor Henrik Dyrvig (82) genopstiller – vælges. 

 Revisor Peter Rasmussen (88) genopstiller – vælges. 

 Revisorsuppleant Jørgen Svenstrup (64) vælges. 

 

11. Evt. 

 Beboerne fra nr. 98 spørger til, hvad der er sket i skoven. Jørgen fortæller, at træerne er 

fældet pga. råd. Jørgen har været i kontakt til kommunen for at spørge til, om de var blevet 

helt færdige med deres arbejde. Det er de, der bliver ikke gjort yderligere i skoven. 

 

 


