
 

Generalforsamling i grundejerforeningen Tokkekøb Hegn 

onsdag d. 8. marts 2000 

  

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 kontigent 

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. Tony Andersen, Stærevang 19 gjor-
de opmærksom på, at der stadig var problemer med hække, som  
gror hen over fortorvet og som burde klippes tilbage. Formanden 
bekendte egne fortidige synder i den henseende og lovede at be-
styrelsen ville henvende sig til grundejere med generende beplant-
ning, såfremt man blev opfordret hertil af medlemmerne.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

  

3. Aflæggelse af det revide-
rede regnskab 

Kasseren aflagde regnskab og fremhævede:  

• Lossepladsafgift var mod forventning faldet i forhold til sid-
ste år, fordi ingen grundejere (ulovligt) havde lagt sten og 
jord i containerne 

• Kontorudgifterne var steget grundet indkøb af år-2000 sik-
kert regnskabsprogram 

• gebyrerne var steget grundet overgang til opkrævning af 
kontigent via PBS 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

  

4. Behandling af forslag fra 
bestyrelse eller medlemmer 

Indkomne forslag fra medlemmer er udsendt seperat med begrun-
delse og bestyrelsens indstilling 8 dage før generalforsamling:  

Forslag: De kommende års kontigent: 



'Kontigentet nedsættes for år 2000 og de følgende år til kr. 100 pr. 
år indtil foreningens formue udgør maksimalt 50% af det årlige 
kontigent' 

Efter et kort indlæg blev der stemt ved håndsoprækning om forsla-
get: 

0 stemte for 
23 stemte imod (inkl. 4 fuldmagter) 
0 undlod at stemme 

Forslaget om nedsættelse af det kommende års kontigent er der-
med faldet. 

Forslag: Vedr. støjende haveredskaber 

'Støjende haveredskaber er forbudt lørdag og søndag efter kl. 12 
(det samme gælder for helligdage).' 

Bestyrelsen havde på forhånd tilkendegivet, at det ikke var muligt 
at forbyde brug af støjende haveredskaber, kun at henstille. 

Der var indlæg for og imod forslaget. Det blev bemærket at vi skul-
le undlade at pålægge restriktioner, og at ikke alle havde mulighed 
for at nå havearbejder i week-enden før lørdag kl.12. På den bag-
grund er det tilstrækkeligt at henstille, at der tages hensyn til na-
boerne og at man taler med sin nabo om eventuelle gener (Jensen 
Skovvang 69). 

Der blev stemt ved håndsoprækning om forslaget 

7 stemte for 

9 stemte imod 

3 undlod at stemme 

Forslaget vedrørende forbud mod støjende haveredskaber er der-
med faldet. 

Forslag: Udskiftning af skilt ved vandtårnsbakken. 

Der var fremsendt to forslag til nyt skilt ved vandtårnsbakken (teg-
ninger udsendt sammen med medlemsforslagene) . Forslagene blev 
præsenteret og gennemgået af formanden. 

Der var enighed om at den eksisterende stiltning med det nye skilt 
til Ville Heise Park ikke var i harmoni med de gamle støbte stilte. 

Det blev bemærket fra flere, at det var svært at forholde sig til for-
slagene uden at se dem i rigtig størrelse. Nogle mente, at det nye 
skilt var for stort, andre at skriften muligvis var for lille. Endvidere 



at det nye skilt indbød til graffiti og ofte skulle renoveres. 

Endelig blev det foreslået kun at udskifte Ville Heise-skiltet og re-
novere resten, således at stilen var ensartet. 

Der var almindlig enighed om at indstille den detaljerede behand-
ling og at bestyrelsen burde arbejde videre og præsentere et kon-
kret forslag til ny skiltning. 

Der blev stemt ved håndsoprækning om forslaget til ny skiltning: 

1 stemte for 

17 stemte imod 

1 undlod at stemme 

Forslaget  vedrørende ny skiltning er dermed faldet. 

Forslag: Hastighedsdæmpende foranstaltninger 

Der var enighed om at de foreslåede plantekasser på Skovvang var 
uhensigtmæssige og ikke pæne. Der blev i stedet peget på: 

• Hastighedsdæmpende foranstaltninger som i Karlebo 
• Chaussébort som der tidligere havde været på Banevang. 

De støjmæssige konsekvenser heraf skulle dog undersøges 
af hensyn til beboerne på Skovvang. 

• Træer i kanten som på Gl. Lyngevej. 

Der blev stemt ved håndsoprækning om forslaget om, at bestyrel-
sen undersøger alternative muligheder for hastighedsdæmpende 
foranstaltninger 

18 stemmer for 

0 stemmer imod 

1 stemmer ikke 

Forslaget vedrørende undersøgelse af alternative muligheder for 
hastighedsdæmpende foranstaltninger er dermed vedtaget. 

  

 


