
   

Generalforsamling i grundejerforeningen Tokkekøb Hegn 

onsdag d. 7. marts 2001 

  

Dagsorden 1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning om det forløbne år 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 
4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget og konti-

gent for det kommende år 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant 
7. Evt. 

1. Valg af dirigent Der var ikke på forhånd stillet forslag til dirigent og bestyrelsen 
havde ikke et forslag. Peter Krogsgaard  blev foreslået på general-
forsamlingen og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, at regnskabet var un-
derskrevet og materiale fra bestyrelsen og medlemmer var uddelt 
rettidigt. 

2. Formandens beretning Formanden aflagde beretning - klik her for at se formandens be-
retning. Der blev stillet spørgsmål om bestyrelsen ville blive hørt 
inden ny skiltning blev foretaget. Formanden forsikrede at det ville 
være tilfældet. Beretningen blev herefter godkendt. 

3. Aflæggelse af det revide-
rede regnskab 

Kassereren aflagde regnskab (vedlagt indkaldelsen) og fremhæ-
vede: 

• containerlejen pr. container er uændret, antallet er af con-
tainere er steget 

• lossepladsafgiften  var  steget og må forventes at stige 
fremover 

• kontorudgifterne var faldet i forhold til år 1999, fordi 1999 
var præget af ekstraordinære udgifter og fordi  bestyrel-
ses-medlemmerne selv havde kopieret og distribueret ma-
teriale i år 2000. 

Der blev spurgt om ordningen for afhentning af stort haveaffald 
blev brugt. Det er bestyrelsens opfattelse at ordningen bliver 
brugt. Dels får vi flere henvendelser om den, og dels blev der iføl-
ge vejesedlerne i efteråret afhentet 4,6 tons. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Behandling af forslag fra 
bestyrelse eller medlemmer 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

5. Vedtagelse af årets bud-
get og kontingent for det 
kommende år  

Efter korrektion af sammentællingsfejl er budget 2001 balancen 
kr. 150 højere end i det udsendte forslag til budget. Årets budget 
og kontingent for det kommende år blev vedtaget uden bemærk-
ninger. 

6. Valg af bestyrelse John Køhler (formand) 



Peter Lunding (sekretær) 
Annelise Mikkelsen 
Ulrik Rosendahl 
Karl Erik Bjerg (revisor) 
Kirsten-Inger Andersen (bestyrelsessuppleant) 
Henning Jensen (revisorsuppleant)  

var på valg og blev valgt uden modkandidater. 

  

7. Eventuelt Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor nogle veje havde anden 
(ny) vejbelysning  mens andre ikke havde. Kasseren forklarede at 
bestyrelsens forslag til ny vejbelysning  for 4 år siden blev ned-
stemt på generalforsamlingen. Flere veje havde efterfølgende 
dannet vejlaug, som  havde taget imod NESA s tilbud om udskift-
ning af vejbelysningen mod medfinansiering fra grundejerne. Be-
styrelsen ligger inde med materiale og kan være behjælpelig med 
dannelsen af vejlaug, såfremt flere veje måtte ønske det. 

Der blev stillet spørgsmål om hvor grundejeren skal henvende sig 
for at få repareret nedkørslen over fortov. Henvendelse skal ske til 
Allerød Kommune, teknisk forvaltning. 

  

For referat: Peter Lunding  
 
 
 
 
 
 
 


