Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn
torsdag d. 4. marts 2010
i Auditoriet på Skovvang Skole kl. 19:30.
Valg af dirigent: Lau Gottschalk Nygaard bød velkommen og blev valgt til dirigent i mangel af
andre kandidater. Han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der
var usædvanlig stort fremmøde – 43 af medlemmerne var repræsenteret, enten ved fuldmagt
eller fysisk fremmøde.
1. Formandens beretning ved Lau Gottschalk Nygaard. Denne er vedlagt referatet.
2. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Da kasserer Peter Krogsgaard var bortrejst, blev
regnskabet gennemgået af Annelise Mikkelsen, der kunne konstatere, at der er øgede
udgifter til containerordningen. Som konsekvens er der ikke længere sammenhæng mellem
indtægter og udgifter i foreningen. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen
3. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Medlemmerne havde indsendt flere forslag, som blev udsendt før generalforsamlingen.
Endvidere havde bestyrelsen revideret sine egne forslag. Der var en livlig debat om hvorvidt
dette var lovligt i forhold til vedtægterne. Generalforsamlingen godkendte dog de reviderede
forslag. Bestyrelsen blev opfordret til at gennemgå vedtægterne med henblik på at gøre
formuleringerne i disse mere præcise på dette område.
Derefter blev de indkomne forslag debatteret. Det blev fremført, at det må være nok med en
container-tur om året, da de alligevel aldrig er fyldt. Annelise Mikkelsen havde kontrolleret
veje-sedler fra de sidste to år og kunne fortælle, at containernes indvejede vægt for næsten
alle veje svarer til hvad man kan forvente af en container fyldt med haveaffald. En stor del
af medlemmerne udtrykte glæde over containerordningen.
Der blev stemt om det indkomne forslag 1 om at begrænse antallet af containerrunder til 1
gang om året. Forslaget blev nedstemt ved afstemningen.
Da forslagene 2-4 alle vedrører snerydning og container ordningen, blev disse debatteret
under et. Især snerydningen fremkaldte mange kommentarer, lige fra at det ikke er
foreningens men kommunens problem, til at det er direkte uansvarligt og farligt, at der ikke
bliver ryddet sne, når f.eks. ambulancer ikke kan komme frem. Det blev dog af de fleste
medlemmer fremført, at man IKKE ønsker saltning af vejene, men at rydning godt kunne
komme på tale.
Også en eventuel rydning af fortovene af en entreprenør blev debatteret. Her var en længere
meningsudveksling om hvis anvar det i givet fald er, hvis ikke entreprenøren gør det godt
nok. Svaret var: Grundejerens. Meningerne gik fra, at det ville være rart med en hjælpende
hånd til de grundejere, der ikke får ryddet, til at det virkelig er folks eget ansvar og at man
selv må betale, hvis ikke man kan rydde selv.
Der fulgte en længere snak om afstemningsprocedurer, og følgende blev sat til afstemning:
Skal vi have snerydning af vejene? Vedtaget
Skal vi have snerydning af fortovene? Forkastet

Skal vi have
a) 2 runder container samt penge nok til snerydning, eller
b) 2 runder containere, når der ikke er sne, og 1 runde container samt snerydning,
når derER sne (flexordning)?
Flexordning vedtaget.
En konsekvens af afstemningsresultatet bliver, at kontingentet må forhøjes fremadrettet for
at sikre fortsat sammenhæng mellem indtægter og udgifter.
4. Vedtagelse af årets budget og kontingent for næste år (2011)
I forlænelse af debatten og afstemningen under punkt 3 vedtog generalforsamlingen at hæve
kontingentet til 400 kroner per år gældende fra 2011.
5. Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
•
•
•
•
•
•

Niels Froberg Nielsen, Drosselvang 15 (kasserer). Valgt for 2 år.
Annelise Mikkelsen, Allikevang 12
Kasper Søager, Munkevang 4
Torben Grøn-Jensen, Rørsangervang 3 (sekretær)
Sanni Buresund, Skovvang 71 (revisor)
Kirsten-Inger Andersen, Allikevang 5 (bestyrelsessuppleant)

John Køhler havde forud for generalforsamlingen indvilget i at fortsætte som
revisorsuppleant.
Lau Gottschalk Nygaard er som formand valgt for 2 år og var ikke på valg i år.
6. Eventuelt
Bestyrelsen blev bedt om over for kommunen at forfølge retableringen af fortove nord for
Mågevang mod Statenegården.
Endvidere blev bestyrelsen opfordret til at overveje at udsende materiale til foreningens
medlemmer via email/hjemmeside.

