
Generalforsamling i grundejerforeningen Tokkekøb Hegn, 12. marts 2013 

Referent: Kasper Søager 

Til stede: 11 personer samt 6 fra bestyrelsen. Ingen fuldmagter. 

Valg af dirigent: Peter Virklund (fra bestyrelsen), der konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt 
indkaldt. 

1. Formandens beretning: 
Et stille år. Ingen snerydning ud over kommunens. To gange containerordning, hvilket også 
bliver tilfældet i 2013. 
Peter Virklund med en kommentar om mangel på vedligehold på fortove efter anlæg. Peter har 
været i dialog med kommunen om denne mangel, knækkede fliser, om udskiftning af resterende 
gamle fortove, skolestiens tilstand, åbne/lukkede låger ud til skolestien. Entreprenøren har pligt 
til at vedligeholde ved et- og femårsgennemgang. 
Svaret fra kommunen: ”Vi er i gang med at kigge på det hele”, men ellers ikke så 
fyldestgørende svar… 
 
Bjarne Petersen, Stærevang 6: En kommentar til referat fra sidste års generalforsamling: Der var 
ikke ønske om at nedlægge grundejerforeningen i forbindelse med diskussion af oprettelse af 
vejlaug. 
 
Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen. 
 

2. Behandling af forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen har ingen forslag. 
 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 2012. 
En bemærkning om posten med snerydning og container: Denne post er slået sammen som 
konsekvens af tidligere generalforsamlings beslutning om at i tilfælde af megen snerydning, 
skæres der i containerordning. 
 
Regnskabet 2012 er godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Budget 2014: Kontingentet foreslås nedsat til 360, for ikke at opbygge formue. Der en sund 
egenkapital, så hvis der opstår behov kan der trækkes på den i forbindelse med ekstraordinær 
snerydning el. lign. 
Kommentar: Grundejerforeningen har 50 års jubilæum i 2014. Måske skal grundejerforeningen 
give et mindre tilskud til markering af dette. Bestyrelsen vil se på at nedsætte et festudvalg. 
Interesserede er velkomne til at melde sig. 
Debat om hvorvidt kontingentet skulle fastholdes for at polstre foreningens økonomi. 
 
Budgettet er godkendt af generalforsamlingen med 9 stemmer for og 7 i mod. 
 



5. Valg til bestyrelsen:  
Valgt er:  
Annelise Mikkelsen – Allikevang 12 
Lau Gottschalk Nygaard – Spættevang 14 
Bo Brinck – Stærevang 5 
Peter Virklund – Mågevang 18 
Kirsten-Inger Andersen (suppleant). 
Niels Froberg Nielsen – Drosselvang 15, fortsætter i bestyrelsen som kasserer (valgt for to år i 
2012). 
 
Den nye bestyrelse konstituerer sig med valg af formand og sekretær efter generalforsamlingen. 
 
Peter Krogsgaard – Allikevang 17, fortsætter som revisor 
John Køhler – Gøgevang 2, fortsætter som revisorsuppleant. 
 
NOTE: Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således, at Lau Gottschalk Nygaard 
forsætter som formand og Bo Brinck bliver sekretær. 
 

6. Eventuelt: 
• Duer opfattes af nogle som en plage. 

• Niels (kasserer): De fleste medlemmer er tilmeldt Betalingsservice. De resterende 
opfordres til at tilmelde sig, da der forventes prisstigninger på betaling af girokort. 

• Snerydning på stier ud til skolestien påhviler ejerne af de grunde, der støder op til stierne 
– ligesom fortovene. Pligten deles mellem ejerne. Ikke alle er lige pligtopfyldende på 
dette område. Der opfordres til dette. 

• Busdrift: Linie 335 er omlagt til at betjene erhvervsområdet bedre på bekostning af 
boligområdet. Der opfordres til at gøre opmærksom på problemet gennem læserbreve, 
deltage i borgermøder m.m. 


