
Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn 

Referat fra generalforsamling 7.03.2019 

Referent: Bo V. Rasmussen 

Valg af dirigent: Lau Gottschalk Nygaard. Konstaterede at generalforsamlingen var rettidig og 

lovlig indkaldt. 

1. Formandens beretning 

Formand Peter Krogsgaard er syg og genopstiller derfor ikke. 

Lau Gottschalk Nygaard gennemgik den skrevne beretning. 

Snerydning har ikke været så dyr i forgangne år. Der er råd til containerordning to gange om 

året. 

Den gamle flisebelagte nordlige side af Fuglevang har kommunen endnu ikke fornyet. 

Den Digitale platform har bestyrelsen stadig et håb om at få etableret, så vi kan 

kommunikere via mails til medlemmerne. 

Louise (Mågevang 8) som har stået for ”fælles affaldsopsamling i Fuglekvarteret” indkalder 

til en ny omgang søndag d. 7. april kl. 10 -12. Mødested er bakken ved skolestien 

(Ørnevang). 

 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

2. Aflæggelse af reviderede regnskab 

Lau (kasserer) gennemgik det reviderede regnskab. 

Alle har betalt kontingent. Årets resultat er et overskud på 15.867 kr. 

Kommentarer til reviderede regnskab: Hvorfor blev der budgetteret med et underskud i 

2018? 

Svar: Vi har været begunstiget af mild vinter. Vi har kunnet fastholde en billig container 

ordning. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

3. Behandling af forslag fra medlemmer eller bestyrelse 

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne 

Bestyrelsen undersøger muligheden for indkøb og opstilling af en hjertestarter på hjørnet af 

Fuglevang/Skovvang. 

En anden mulighed er ved transformatorstationen på Fuglevang. 

Det skal undersøges om der kan skaffes strøm via transformatorstation. 

Desuden er der spørgsmål om vedligehold af hjertestarter. 

Generalforsamlingen bakker op at bestyrelsen arbejder videre med forslaget om en 

Hjertestater. 

 



 

 

4. Vedtagelse af årets budget og kontingent for år 2020 

Lau (kasserer) gennemgik budget for 2020. Kontingent forsætter uændret med 400 kr. 

 

Kontingent og budget blev vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelse mv. 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

 

Formand: Mette Rich (Gøgevang 1) valgt i 2019 for 2 år 

Kasserer: Lau Gottschalk Nygaard (Spættevang 14) valgt i 2019 for 2 år 

Bestyrelsesmedlemmer: 

 Robert Mikkelsen (Allikevang 3) 

 Bjørn Elo Petersen (Fasanvang 1) 

 Bo Volkmar Rasmussen (Mågevang 19) 

Suppleant til bestyrelse: 

 Sanni Buresund (Skovvang 71) 

 

Valgt til Revisor: 

 Chritian Weiglin Thorn 

Suppleant for revisor: 

Robert Karsten Arp (Spættevang 8) 

 

6. Eventuelt 

Indlæg er forsøgt samlet under overskrifter: 

Affaldsopsamling: Louise indkalder til fællesindsats d. 7. april 10-12. Mødested for enden 

af bakken ved skolestien ned mod Ørnevang. 

Vedligeholdelse af hegn mod veje og stier: 

Jette Bøving: Problem med uklippet hæk ved sti ved Spættevang. På Skovvang er der 

ligeledes nogle grundejere, som forsømmer at holde hækken klippet ind til skel. 

 

Græsrabatter og hjørner: 

Jette Bøving: Græshjørner bør vedligholdes med klipning. 

Kirsten Andersen: Græsrabatter bør reetableres når de har været brugt ved ombygning m.m. 

 

Fliser i fortove: 

Flere melder om knækkede fliser der er til fare for fodgængere. Man kan benytte 

kommunens hjemmeside og gå ind under ”Allerød borger tip” og give kommunen besked. 



 

Riste: 

Kirsten Andersen: Opfordrer til at rense riste i rendestenen. De er ofte tilstoppede af blade. 

 

Udflytterbørnehave: 

Kirsten Andersen observerer at græsrabat er slidt hvor børnene sættes af. Der mangler 

flisebelægning. 

 

Vejskilte: 

Flere har bemærket at vejskilte er meget slidte. 

 

Næralarm: 

Flere fortæller at ordningen fungerer godt og opfordrer til at melde sig ind i en gruppe. 

Det koster dels opsætning af alarm og mdl. udgift på 79 kr. 

 

Allerød d. 8. marts 2019 

Bestyrelsen 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


