
   

Generalforsamling i grundejerforeningen Tokkekøb Hegn 

onsdag d. 6. marts 2003 

  

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 kontingent for det 

kommende år. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter  
7. Evt. 

   

1. Valg af dirigent Der var ikke på forhånd stillet forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog 
Peter Krogsgaard, der blev valgt uden modkandidater. Dirigenten 
konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt, at regnskabet var 
underskrevet og materiale fra bestyrelsen var uddelt rettidigt.  

  

2. Formandens beretning Formanden aflagde beretning (vedlagt). En række kommentarer til 
beretningen blev afgivet:  
- L. Nygaard, Spættevang 14 og Poul-Erik Knudsen Spurvevang, fandt at der 
stadig blev kørt alt for stærkt på Fuglevang og efterlyste 
hastighedsdæmpende foranstaltninger. Formanden bemærkede, at målinger 
havde vist, at den generelle hastighedsbegrænsning ikke blev overskredet, 
at holdningen i Teknik og Miljø er, at beboerne selv må betale for 
hastighedsdæmpende foranstaltninger og at en afstemning i 
grundejerforeningen tidligere havde vist, at der var stor modstand blandt 
beboerne imod at betale for hastighedsdæmpende foranstaltninger på 
Fuglevang. 

- S. Buresund, Skovvang, fandt, at containere til haveaffald blev for hurtigt 
fyldt. Bestyrelsen foreslog at beboerne i sådanne tilfælde ringede til Annelise 
Mikkelsen eller lagde overskydende affald ud til afhentning med grab. 

- Mange fandt, at snerydningen havde været for dårlig (muligvis bedre end 
Københavns Kommunes snerydning, men ringe). 

- Postkassen på Fuglevang var blevet fjernet. Bestyrelsen blev opfordret til 
at sikre at den blev genopstillet, eller at postkassen på Gydevang blev 
dubleret og standeren på Fuglevang fjernet. 

Vedrørende bekæmpelse af skader uddybede Annelise Mikkelsen efter at 
have konsulteret Allerød Jagtforening og Skov- og Naturstyrelsen, at der var 
ringe mulighed for at udrydde/bekæmpe skader. Det krævede en særlig 
tilladelse og det skulle bevises at de forretter skade. Grundejerforeningen er 
blevet henvist til at låne gaspistoler fra Kommunens Beredskabslager og at 
anskaffe hundeprop- pistoler (!)  



 
Formanden bemærkede, at ugedagen for afhentning af haveaffald med grab 
på den udsendte oversigt var forkert. Haveaffald afhentes med grab onsdag 
d. 11 juni (ikke mandag d. 11 juni) Vedlagt ny oversigt over datoer for 
afhentning af haveaffald. 

3. Aflæggelse af det reviderede 
regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren, der fremhævede: 
- Generelt stigende udgifter til affaldsafhentning 
- Afskaffelsen af flisordningen sikrede, at der stadig    

 


