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Grundejerforeningen Hvedevænget 
 
 

Referat af ekstraordinær generalforsamling 30. april 2007  
 
Dagsorden for generalforsamlingen: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Rettidigt indkomne forslag (forslag 5-8 fra generalforsamling 8. marts 2007)  
3. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
4. Valg af formand til bestyrelsen  Hanne Rasmussen (villig til genvalg) 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 

suppleanter   
 
a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Allan Sørensen (villig til genvalg)   
   Ole Stenderup (villig til genvalg) 
   Arne Wissum (villig til genvalg) 
b. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år Maiken Lund (villig til genvalg) 

 
6. Valg af kasserer  Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
7. Valg af kritisk revisor  Ole Nørgaard (villig til genvalg) 
8. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

 
På generalforsamlingen var 48 huse repræsenteret heraf 13 huse ved fuldmagt. 
 
ad 1 – Valg af dirigent 
 
Bestyrelsen foreslog Margit Nielsen, nr. 77 som dirigent. Margit accepterede valget og blev uden 
modkandidat valgt med applaus. 
 
Dirigenten konstaterede indledningsvis, at ekstraordinær generalforsamling var lovligt indkaldt og 
spurgte, om der var bemærkninger til dagsordenen.  
 
Ad 2 – Rettidigt indkomne forslag (forslag 5-8 fra generalforsamling 8. marts 2007)  
  
(5) Forslag fra Henning Mortensen omhandlende indhentning af tilbud på renovering af skure m.v. 

 
Dirigenten gav ordet til forslagsstilleren – nr. 64 – som begrundede forslaget. Bl.a. at tagdugen på 
skurene var i forbløffende god stand – at enkelte nedgravede stolper var ved at rådne, sternbrædder 
var ved at falde ned, hvorfor der formentlig kunne spares penge, hvis bestyrelsen rettede 
henvendelse til en tømrer, og indhentede tilbud hvis flere/mange grundejere var interesseret i 
renovering, og dermed lægge større vægt ved indhentning af tilbud.   
 
Formanden nævnte, at det krævede en rundspørge blandt beboerne, for at kunne opgøre behovet, 
idet behovet skal være afdækket, inden der tages kontakt til en tømrer. Bestyrelsen mente i øvrigt, at 
aktuelle forbedringsforslag kunne drøftes nabo til nabo, idet naboer kunne slå sig sammen ved 
renovering af skure. 
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Bestyrelsen ville være behjælpelig med – via Hvedeinfo – at orientere om aktuelle foretagne 
forbedringer/renoveringer, af eksempelvis varmtvandsbeholder, renovering af skure m.v. 
 
Dirigenten sendte herefter forslaget til afstemning med følgende resultat: 
 
  For forslaget stemte 28 
  Imod forslaget stemte 66 
  Undlod at stemme  6. 
 
 Forslaget var hermed faldet. 
 
(6) Forslag fra Henning Mortensen vedrørende indhentning af tilbud på asfaltering af P-plads m.v. 

 
Nr. 64 begrundede forslaget og ønskede oplyst, hvor stor henlæggelse der var foretaget i regnskabet 
til dette formål. Belægningen var begyndt at revne, hvilket senere ville gøre opgaven meget dyrere. 
 
Kassereren svarede, at der var hensat kr. 96.000- til dette formål. 
 
Formanden nævnte, at bestyrelsen i 2006 i beretningen havde nævnt, at asfaltering af P-pladser er et 
af emnerne, der skal arbejdes med i fremtiden, og at vi allerede er begyndt at spare op til udgiften. 
Der er indhentet to tilbud, som økonomisk adskilte sig en del, men bestyrelsen havde fået et indtryk 
af prisniveau for asfaltarbejde samt en faglig vurdering af P-pladsernes vedligeholdelsesmæssige 
tilstand. Bestyrelsen havde endvidere haft en dialog med kommunen for at få hjælp til vurdering af 
asfalten. Det er bestyrelsens opfattelse, at med de informationer, der er kendt i dag, går der et par år, 
inden igangsætning af P-pladserne er nødvendig. I den mellemliggende tid overvejes de forskellige 
muligheder for løsning af opgaven. Det er bestyrelsens opfattelse, at der på nuværende tidspunkt 
ikke er behov for yderligere konkrete tilbud. 
 
Nr. 18 (bestyrelsen) omtalte også ombrydning af brosten, som er nedlagt i beton, hvilket gør 
asfalteringen meget dyr. 
 
Nr. 64 nævnte, at hvis brostenskanter bliver lovet udbedret (ødelagt ved bl.a. snerydning), ville han 
trække sit forslag. 
 
Bestyrelsen (gartneren) lovede udbedring af brostenskanter. 
 
(7) Forslag fra Carsten Munk vedrørende etablering af lys på gavl ved nr. 33. 
 
Nr. 32 begrundede forslaget. 
 
Nr. 68 mente, at bestyrelsen behandler forslaget som en ekspeditionssag. 
 
Bestyrelsen – og generalforsamlingen – var enige i forslaget. 
 
(8) Forslag fra Carsten Munk vedrørende ændring af fællesareal (incl. bilag) 
 
Nr. 32 begrundede forslaget. 
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Nr. 17 mente, at der skulle stemmes om 2 forslag, dels udlægning med græs, dels en legeplads. Ved 
legeplads-forslag bør henvendelse finde sted via Børneudvalget. 
 
Nr. 13 mente ikke, der skulle opsættes låge, idet en sådan vil blive brugt som smutvej af cyklister 
og knallertkørere med fornyet og uønsket kørsel på græsset. 
 
Nr. 32 nævnte, at der stadig cykles/spadseres gennem det nyanlagte hegn! 
 
Nr. 13 nævnte, at det ”fremmer forslaget”, hvis der sættes pris på legepladsdelen. 
 
Formanden foreslog at legepladsen ”trækkes over” til Børneudvalget og at fjernelse af hæk og 
såning af græs gennemføres. Nr. 32 var enig i denne beslutning, og der blev derfor ikke stemt om 
forslaget (ekspeditionssag). 
 
ad 3 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 
Kassereren nævnte, at budgettet var det samme, som tidligere udleveret i forbindelse med den 
ordinære generalforsamling. Budgettet var skrabet i forhold til 2006. Der spares på beskæring af 
volden (blev gennemført sidste år), men der skal sås græs, hvor beskæringen er foretaget. Der er 
ligeledes skåret ned på flisearbejde i budgettet. Der er ikke TV-omkostninger, idet der som bekendt 
er hensat kr. 40.000- til forbedring af modtageforhold m.v. DR2 er nu digitaliseret. 
 
Nr. 64 mente, at der til ord. Generalforsamling kun skulle have været fremsat 2 forslag om TV – 
nemlig at fortsætte som nu eller en udvidelse af kanaludbudet.  
 
Nr. 67 for en gang skyld enig med nr. 64 – idet opgradering af ”must carry” kanalerne er et must, 
men at der i øvrigt er stor uenighed i bestyrelsen. 
 
Dirigenten bad forsamlingen om at gemme diskussioner omkring TV til den af bestyrelsen varslede 
TV-debat under pkt. 8 (eventuelt). 
 
Nr. 17 ønskede flere penge afsat til Børneudvalget – eksempelvis kr. 300- pr. hus pr. år.  
 
Kassereren omtalte § 11, som bruges til nye beslutninger. Beløb på kr. 50.000-, er et beløb – hvor 
simpelt flertal er nok, som ikke rækker langt i dag. 
 
Nr. 68 foreslog at henlægge kr. 24.000- af årets overskud til Børneudvalget. 
 
Nr. 64 mente, at omtalte kr. 24.000- til Børneudvalget skal hentes indenfor nuværende budget. 
 
Dirigenten satte en kontingentforhøjelse, således at kontingentet forhøjes fra 5700 til 6000 kr. pr. 
hus pr. år, til afstemning med følgende resultat: 
 
  For forslaget stemte 78 
  Imod forslaget stemte 20 
  Undlod at stemme 2. 
 
Budgettet med en kontingentforhøjelse blev hermed godkendt.  
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ad 4 – Valg af formand for bestyrelsen 
 
Hanne Rasmussen var villig til genvalg. Da der ikke var modkandidater, blev Hanne Rasmussen 
genvalgt med applaus. 
 
ad 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant 
 
 a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
 

Allan Sørensen, Ole Stenderup og Arne Wissum var alle villige til genvalg. Da der 
ikke var modkandidater, blev de 3 nævnte genvalgt med applaus. 
 
b. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 
 
Maiken Lund var villig til genvalg. Da der ikke var modkandidater, blev Maiken Lund 
genvalgt med applaus. 
  

ad 6 – Valg af kasserer 
 
Helge Hesselberg var villig til genvalg. Da der ikke var modkandidater, blev Helge Hesselberg 
genvalgt med applaus. 
 
ad 7 – Valg af kritisk revisor      
 
Ole Nørgaard var villig til genvalg. Da der ikke var modkandidater, blev Ole Nørgaard genvalgt 
med applaus. 
 
ad 8 - Eventuelt     
 
Dirigenten gav formanden ordet: 
 
Hvedevængets fællesantenneanlæg er placeret i varmekælderen under nr. 80. Anlægget kan i dag 
modtage p.t. 6 digitale kanaler og 8 analoge kanaler. Ifølge vedhæftede bilag fremgår det 
nuværende kanaludbud.  
        
Fællesantenneanlægget med tilhørende kanaludbud har gennem årene været årsag til mange og 
lange følelsesladede debatter – også i den nuværende bestyrelse.  
 
Tre af de kanaler, som udbydes i dag, er såkaldte ”must carry kanal”, hvilket vil sige, at der er 
forpligtelse til at udbyde disse tre (se vedlagte bilag), mens andre udbydes på grundlag af en 
generalforsamlingsbeslutning. Endelig er der kanaler, som vor antennereparatør har fundet, og som 
er uden beregning. 
 
På ekstraordinær generalforsamling i 2006 blev etablering af Kabel-TV nedstemt, hvorfor 
bestyrelsen mente, at der var behov for en nærmere undersøgelse af antenneanlæg og kanaludbud. 
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På grundlag af en spørgeskemaundersøgelse, hvor svarprocenten var 75 %, blev der til ordinær 
generalforsamling opstillet 2 forslag til et fremtidigt kanaludbud, mens et 3 forslag tog 
udgangspunkt i et kanaludbud, som var gældende i størstedelen af 2006 (inkl. Kanal 4). 
 
Som bekendt blev alle 3 forslag nedstemt på ordinær generalforsamling, hvilket affødte 
følelsesladede drøftelser i bestyrelsen, om konsekvenserne til de enkelte forslag var forklaret 
tilstrækkeligt tydeligt. En del hvedeboere havde stemt taktisk og stemt nej til forslag 2 og 3, idet de 
ønskede flere kanaler som i forslag 1. 
 
Det er derfor vigtigt for bestyrelsen af opnå klarhed over, hvad der ønskes af kanaludbud i 
Hvedevænget – mens vi afventer ny teknologi, som kan styre individuelle løsninger, hvorfor 
bestyrelsen har behov for generalforsamlingens synspunkter for at kunne komme videre i forløbet. 
 
Derefter blev antenneforslagene og afstemningsproceduren ivrigt diskuteret og slutteligt gentog 
kassereren priserne for de to første antenneforslag fra den ordinære generalforsamling samt TDC’s  
tilbud fra 2006. 
 
Forslag 1: kr. 2.562- pr. hus som engangsbeløb og årlig afgift på kr. 1.700- pr. hus. 
 
Forslag 2: kr. 1.305- pr. hus som engangsafgift og årlig afgift på kr. 1.200- pr. hus. 
 
TDC’s tilbud lød på kr. 3.000- i årlig afgift, kr. 2.000- for mellempakken, samt kr. 6.000- til kr. 
9000- som engangsbeløb. 
 
Nr. 13 ønskede en vejledende afstemning – vel vidende at der ikke kan stemmes under dette punkt 
på dagsordenen – men en sådan vejledende afstemning har relevans for nyt forslag 1 og 2. 
     
Dirigenten udbad herefter om generalforsamlingens stillingtagen til de to forslag: 
 
  For forslag 1 stemte: 28 
  For forslag 2 stemte: 15. 
 
Nr. 68 mente, at bestyrelsen skal fastlægge afstemningsregler inden næste gang, der skal stemmes 
om noget. 
 
På grund af det fremskredne tidspunkt, og da der ikke var yderligere kommentarer til dette punkt, 
afsluttede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling, og takkede samtidig for god ro og 
orden. 
 
 
 
   
Hanne Rasmussen  Margit Nielsen  Ole Nørgaard 
Formand   Dirigent   Referent 
   
 

 
  


