
Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn Lillerød den 29. januar 2019 
www.tokkekoeb.dk v/Peter Krogsgaard, Allikevang 17, 3450 Allerød Tlf: 40 33 86 44, E-mail: 
formand@tokkekoeb.dk  

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn  

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn Torsdag d. 
7. marts 2019 i Biblioteket på Lillevang Skole afd. Skovvang kl. 19:00  

Dagsorden i henhold til vedtægternes V.2:  

Valg af dirigent  

1. Formandens beretning  

2. Aflæggelse af det reviderede regnskab  

3. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer  
o Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før  

generalforsamlingen.  
o Bestyrelsen foreslår, at foreningen undersøger muligheden for indkøb af en  
hjertestarter til opstilling på hjørnet Fuglevang/Storkevang. Forventet pris 15-20000 kroner plus 
drift. Det er endnu usikkert, om det kan lade sig gøre, bl.a. fordi hjertestarteren kræver strøm, 
der skal komme et sted fra. Udgiften kræver ikke ekstraordinær kontingentbetaling men kan 
afholdes af kassen.  

4. Vedtagelse af årets budget og kontingent for næste år (2019)  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 400,- jf. vedlagte budget.  

5. Valg af bestyrelse  
På valg er:  
o Peter Krogsgaard, formand (genopstiller ikke)  
o Bo Volkmar Rasmussen, sekretær (genopstiller)  
o Søren Jensen (genopstiller ikke)  
o Mette Rich (genopstiller )  
o Sanni Buresund, bestyrelsessuppleant (genopstiller)  
o Christian Weiglin Thorn, revisor (genopstiller) 
 På valg er ikke:  
o Lau Gottschalk Nygaard, kasserer  



Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5 medlemmer. Vi opfordrer til, at man melder 
sin interesse ved henvendelse til bestyrelsen.  

6. Eventuelt  

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2018  

Bestyrelsen har i 2018 ikke haft sager til behandling på foranledning af medlemmerne.  

Snerydning Vi havde kun behov for en enkelt tur med snerydning i det forgangne år, hvilket også kan ses 
på årets resultat. Dette er positivt, selvom vi havde to omgange med containerordningen.  

Containere Containerne fyldes generelt rigtig godt op, når de kommer rundt. Kun på enkelte veje er der ikke 
meget i.  

Kommunen Vi har ikke haft intermezzoer med kommunen, men vi afventer stadig spændt, hvad planen er med 
den nordlige del af Fuglevang. Vi blev for flere år spurgt om, hvad vi syntes om at lade fortovet dér erstatte af 
græs. Dette var vi imod, da vi forventer, at stykket ikke vil blive vedligeholdt (slået græs) og det dermed kommer 
til at ligne Vandtårnsbakken i længere perioder.  

Digital Platform Vi har ikke fået den digitale platform at køre, men har sat arbejdet i gang og håber at være 
klar, når referatet for generalforsamlingen sendes ud.  

Generelt et stille år i foreningen.  

Andre sager:  

Forårsrengøring af kvarteret  

Søndag den 22. april 2018 gennemførte vi igen på foranledning af Louise Weiglin Thorn, Mågevang 8, en 
affaldsindsamling i hele kvarteret, så vinteren efterladenskaber blev fjernet og kvarteret gjort forårsklart. 
Indsamlingen bakkes op af Danmarks Naturfredningsforening, og der gennemføres andre 
affaldsindsamlinger i Lillerød, Blovstrød og Lynge.  


