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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ordinær generalforsamling 
tirsdag den 9. marts 2010 

 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne 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 til bestyrelsen: Hanne Rasmussen (ønsker ikke genvalg) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 samt suppleanter: 
 a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
   Anne Oscar (villig til genvalg) 
   Majken Lund (ønsker ikke genvalg) 
 b. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år Christina Nymann (villig til genvalg) 
8.  Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
9.  Valg af kritisk revisor: 
 a. 1 kritisk revisor for 2 år Jan Bodeholt (villig til genvalg) 
 b. 1 kritisk revisor for 1 år 
 c. 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år 
10. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anders Kopping, nr. 68, som dirigent. Da der ikke var andre forslag, 

blev Anders valgt. 

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og 

beslutningsdygtig. 41 huse var repræsenteret ved fremmøde og 9 ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig. 
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Ad 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formanden for bestyrelsen, Hanne Rasmussen, nr. 72, aflagde beretning for det forløbne 

år. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Hanne oplyste, at der er planlagt 

fællesarbejdsdage den 12. juni og den 21. august 2010. 

 

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

Kassereren, Helge Hesselberg, nr. 13, gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet 

blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 4 – Rettidigt indkomne forslag: Forslag til nyt TV-setup i Hvedevænget 

Tonny Jørgensen, nr. 75, gennemgik forslaget. Forslaget blev vedtaget af 

generalforsamlingen. 

 

Ad 5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Kassereren, Helge Hesselberg, fremlagde forslag til budget og kontingent. Forslaget blev 

vedtaget af generalforsamlingen. 

 

Ad 6 – Valg af formand til bestyrelsen 

Formanden for bestyrelsen, Hanne Rasmussen, ønskede ikke genvalg. Ole Stenderup, nr. 

67, stillede op og blev valgt. 

 

Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Helge Hesselberg, nr. 13 og Anne Oscar, nr. 27, blev genvalgt for 2 år. I stedet for Majken 

Lund, som ikke ønskede genvalg, blev Tonny Jørgensen, nr. 75, valgt til bestyrelsen for 2 

år. Claes Ingvorsen, nr. 24, blev valgt til bestyrelsen for 1 år (den ledige plads efter 

Hanne). 

 

Christina Nymann, nr. 11, blev genvalgt som suppleant for 2 år, og Mia Skjoldstrand, nr. 

49, blev valgt som suppleant for 1 år. 
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Ad 8 – Valg af kasserer 

Helge Hesselberg, nr. 13, blev genvalgt som kasserer. 

 

Ad 9 – Valg af kritisk revisor 

Jan Bodeholt, nr. 38, blev genvalgt som kritisk revisor for 2 år. Theis Kipling, nr. 71, blev 

valgt som kritisk revisor for 1 år. Som revisorsuppleant for 1 år blev Jeanita Jørgensen, nr. 

75, valgt. 

 

Ad 10 – Eventuelt 

Under Eventuelt blev følgende nævnt: Opfordring til bestyrelsen om at kontakte 

kommunen med henblik på en reduktion af bestanden af duer og andre fugle. Ønske om, 

at beboerne anvender trækvognen (står i skuret på den sydlige P-plads) og ikke kører bil 

på stierne. Ønske om, at også trapperne ryddes for sne. Ønske om indkøb af en fælles 

trailer til udlån (Alice i nr. 5 låner gerne sin ud). Ønske om, at bestyrelsen ser på 

bestemmelsen om luftning af husdyr i Ordensreglerne (”Hunde og katte m.v. må ikke luftes på 

bebyggelsens fællesarealer. Hunde og katte skal føres i snor overalt på området.”). Ønske om, at 

grundejere med hække ud til hovedstien beskærer de hække, der går ud over stien. Ønske 

om, at hundeluftere medbringer poser til hundenes …. 

 
 
 
Da der ikke var flere spørgsmål/indlæg, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
 
Hanne Rasmussen Anders Kopping Lene Hesselberg 
Formand  Dirigent  Referent 


