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Allerød den 8. februar 2022 

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tokkekøb Hegn  

 

Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 19:30 

i 

Storrummet i kælderen under E-gangen på Lillevang Skole afd. Skovvang 

Dagsorden i henhold til Vedtægterne V. 2: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab 

 

4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

• Forslag fra bestyrelsen vedrørende beslutning om igangsættelse af tiltag relateret til 

hastighedsdæmpende foranstaltninger på Skovvang –  se foreløbig formulering i 

Bilag A.  

 

• Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før 

generalforsamlingen, dvs. senest 16. februar 2022. 

 

5. Vedtagelse af årets budget og kontingent for næste år (2023) 

• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 400. 

 

6. Valg af bestyrelse 

• På valg er:  

Lau Gottschalk Nygaard, Kasserer (genopstiller ikke) 

 

Sanni Buresund, bestyrelsessuppleant (genopstiller) 

Anders Karstensen, revisor  

Pernille Kernel, bestyrelsesmedlem (genopstiller 

Robert Mikkelsen, sekretær (genopstiller) 

Bjørn Elo Petersen, bestyrelsesmedlem (genopstiller) 

 

• På valg er ikke:  Mette Rich, Formand (på valg i 2023) 

 

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

sin interesse ved henvendelse til bestyrelsen. 

7. Eventuelt 

Se kort på næste side for lokale 

http://www.tokkekoeb.dk/
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Bilag A  

Bestyrelsen modtager årligt henvendelse om at der køres for stærkt på Skovvang, ligesom som det 

også som regel bliver nævnt af medlemmer på generalforsamlingen. Så det er tydeligvis noget som 

optager i hvert fald nogle medlemmer.  

I 2021 blev der gennemført trafiktælling/hastighedsmåling på Skovvang og Fuglevang. 

Kommunens baggrund herfor var, at tællingerne er led i kommunens årlige trafiktællinger, hvor de 

tæller trafikken på udvalgte veje. Der manglede tællinger på Fuglevang og Skovvang, og de havde 

fået en henvendelse om høj fart på Skovvang. Tællingerne på begge veje viser, at 

gennemsnitshastigheden ligger pænt under de tilladte 50 km/t, men at der også er en del der kører 

for stærkt. 

Bestyrelsen har fået resultaterne her af tilsendt fra Allerød Kommune.  

Kommunen har på møde den 1. februar 2022 i Miljø-, Erhverv- og Byudvalget vedtaget at ansøge 

Vejdirektoratet om at komme med i et 3-årigt forsøg om lokale hastighedsgrænser, som vil starte i 

2023/2024. Det fremgår af referatet af udvalgsmødet, at kommunen vil medtage (for vores område) 

”…,Fuglevang og Skovvang mfl.”  

Vejdirektoratet forventer at melde tilbage til kommunen senest den 25. februar 2022 om kommunen 

er blevet udvalgt til at komme med i forsøget. Derefter vil bestyrelsen bede om information om 

Allerød kommune er med i forsøget, om der  etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger udover 

skiltning og tidshorisonten for etablering af dem. 

• Læs referatet af udvalgsmødet her   - Det er punkt 3, som er relevant. 

• Læs om Forsøg med lokale hastighedsgrænser hos Vejdirektoratet 

 

Beslutningsforslag: 

Bestyrelsen vil gerne have en generalforsamlingsbeslutning om hvorvidt, medlemmerne ønsker at 

foreningen skal sætte gang i udarbejdelse af et forslag om egenfinansierede fartdæmpende 

foranstaltninger, eller om man ønsker at afvente effekten af forsøgets hastighedsbegrænsning til 40 

km/t, såfremt Skovvang kommer med i forsøget. 

Endelig formulering af forslaget til afstemning på generalforsamlingen vil foreligge 8 dage før 

generalforsamlingen dvs. 1. marts 2022, da vi afventer resultat af kommunens ansøgning. 

 

 

http://www.tokkekoeb.dk/
https://alleroed.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden?agendaid=d2d74a0a-0824-4e3c-9144-01f010ed109a&searchText=
https://www.vejdirektoratet.dk/side/forsoeg-med-lokale-hastighedsgraenser

