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Grundejerforeningen Hvedevænget 
Generalforsamlingen tirsdag den 29. september 2020 

 

Referat 

 
Inden selve generalforsamlingen fik vi besøg af borgmester Thomas Lykke Pedersen, som fortalte 
om kommunens planer og svarede på spørgsmål. 
Følgende emner blev nævnt/diskuteret: 

o Kommunens budgetforlig (vedtaget 28.9.) kan læses på kommunens hjemmeside. 
o Byudvikling, opførelse af Gymnastikkens hus (planlagt færdigt om 1½ år). 
o Renovation af skoler. 
o Klimaforanstaltninger, herunder spørgsmålet om ladestandere. 
o Møde med kommunens grundejerforeninger den 3.11. – hver GF kan sende én repræsentant. 
o Mulighed for overdragelse af veje (og stier) til kommunen. Vi skal kontakte kommunen om 

overdragelse af hovedstien i Hvedevænget. 
o Cirkelhusprojektet – intet nyt. 
o Opdatering af lokalplaner i kommunen – der er mange ønsker om revision af lokalplaner. 
o Affaldssortering – flere oplysninger på mødet den 3.11. 

 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 
4. Rettidigt indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand for bestyrelsen 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2022: 

a. Bestyrelsesmedlem: Kjeld Christiansen (9) (villig til genvalg) 
b. Bestyrelsesmedlem: Mark Haag (47) (villig til genvalg) 
c. Bestyrelsesmedlem: Henning Mortensen (64) (villig til genvalg) 
d. Bestyrelsesmedlem (ét år). Mangler, idet Michael Lysgaard (31) er trådt ud af bestyrelsen 
e. Bestyrelsessuppleant: Ingeborg Vind Nielsen (62) (villig til genvalg) 

8. Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
9. Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant: 

a. Revisor for to år frem til 2022: Erik Johannes Aagaard (34) (villig til genvalg for ét år) 
b. Kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2021: Alice Kiander (5) (villig til genvalg) 

10. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 
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1. – Valg af dirigent 

Alice Kiander (5), blev valgt som dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Optælling af stemmeberettigede 

Ved optælling blev det konstateret, at 29 ud af 80 huse var repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om det var i orden ved afstemninger kun at tælle stemmer 
op, hvis det var uklart, om flertallet stemmer for eller imod. Denne procedure blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

 

2. – Bestyrelsens beretning for det forgangne år 

Foreningens formand, Helge Hesselberg (13), havde inden generalforsamlingen udsendt beretningen 
for det forgangne år på mail til beboerne. 

Helge svarede på spørgsmål til beretningen. 

Ingeborg nævnte, at vi havde haft mulighed for at tilmelde os Hjerteforeningens indsamling og på den 
måde optjene et års service af Hjertestarteren. På grund af for få tilmeldte blev det ikke til noget. 
Ingeborg vil undersøge, hvad et serviceabonnement koster. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. – Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 

Kassereren aflagde regnskab og svarede på spørgsmål fra generalforsamlingen, hvorefter 
regnskabet blev godkendt. 

 

4. – Rettidigt indkomne forslag 

Forslag om ’at beskære de tre høje træer i månelandskabet ud for nr. 3 og 4’ 

Forslagsstilleren, Ole Ibsen Hansen (3), begrundede sit forslag, som blev diskuteret af 
generalforsamlingen. 

Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget.     . 

 

5. – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Diskussion om pleje af de grønne arealer og opfordring til at bestyrelsen beder gartneren om en pris 
for at udføre flere plejeopgaver på fællesarealerne.  

Diskussion om Hvedearbejdsdagene og om mulighed for at holde Hvedefesten på en anden dag. Der 
var stemning for, at Hvedearbejdsdagene fortsætter. 

Budgettet og kontingentet blev godkendt. 
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6. – Valg af formand for bestyrelsen 

Dirigenten bad kandidater til formandsposten om at melde sig. Ingen af de fremmødte beboere 
meldte sig. 

Opfordring til bestyrelsen om at udarbejde et stillingsopslag for formandsposten. Opslaget kunne 
bringes i Hvedenyt. 

Opfordring til bestyrelsen om at undersøge, hvad det vil koste at hyre en ekstern 
formand/administrator til foreningen og på den baggrund udarbejde et alternativt budget til næste 
ordinære generalforsamling. 

Helge accepterede at fortsætte på posten indtil næste ordinære generalforsamling. 

 

7. – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2022: 

a.  Peter Kromann (74) blev valgt i stedet for Kjeld Christiansen (9), som trak sig 
b.  Mark Haag (47) blev genvalgt 
c.  Henning Mortensen (64) blev genvalgt 
d.  Michael Lysgaard (31) blev valgt for ét år (den resterende valgperiode) 
e.  Bestyrelsessuppleant Ingeborg Vind Nielsen (62) blev genvalgt 

 

8. – Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 

Genvalgt. 

 

9. – Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant: 

Anders Kopping havde inden generalforsamlingen meddelt formanden, at han ønskede at nedlægge 
hvervet som kritisk revisor af helbredsmæssige årsager. Dirigenten bad derfor kandidater til posten 
som kritisk revisor om at melde sig. 

a.  Erik Johannes Aagaard (34) blev genvalgt til kritisk revisor – efter eget ønske kun for ét år 
b.  Søren Carstensen (78) blev valgt til kritisk revisor for to år 
c.  Alice Kiander (5) blev genvalgt til kritisk revisorsuppleant 

 

10. – Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

Følgende emner blev nævnt/diskuteret: 

Manglende levering af Ugebladet. Vi skal hver især henvende os til distributøren ved manglende 
levering. Ingen mulighed for kollektiv klage. 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 

 

 

Helge Hesselberg Alice Kiander Lene Hesselberg 

Formand Dirigent  Referent 


