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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ordinær generalforsamling 
mandag den 21. marts 2011 

 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 
1. Valg af dirigent 
2. YouSee-gennemgang af fremtidige TV-muligheder 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 
5. Rettidigt indkomne forslag 
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
7. Valg af formand til bestyrelsen: Ole Stenderup (villig til genvalg) 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 samt suppleanter: 
 a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Allan Sørensen (villig til genvalg) 
   Christina Nymann (villig til genvalg) 
   Mia Skjoldstrand (villig til genvalg) 
 b. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år  
 c. 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 
9.  Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
10.  Valg af kritisk revisor: 
 a. 1 kritisk revisor for 1 år Theis Kipling (villig til genvalg) 
 b. 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år Jeanita Jørgensen (villig til genvalg) 
11. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ingeborg Vind Nielsen, nr. 62, som dirigent. Ingeborg blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Det blev senere 

oplyst, at 47 huse var repræsenteret ved fremmøde og 5 ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig. 
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Ad 2 – YouSee-gennemgang af fremtidige TV-muligheder 

Christian Limkilde fra YouSee gennemgik de fremtidige TV-muligheder og udleverede 

brochurer med yderligere oplysninger om YouSee’s tilbud. (Grundejere, der ikke deltog i 

generalforsamlingen kan hente brochurerne i nr. 13, mandag den 4. april mellem kl. 19 og 

20.) 

Der var mange spørgsmål til YouSee og diskussion om tilbuddet. Bestyrelsen vil arbejde 

videre med tilbuddet. Et evt. forslag vil skulle vedtages som et §11 forslag. 

 

Ad 3 – Bestyrelsens beretning 

Formanden for bestyrelsen, Ole Stenderup, nr. 67, aflagde beretning for det forløbne år. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. Ole oplyste, at bestyrelsen planlægger 

at holde to fællesarbejdsdage i 2011: en lørdag i juni og i august. Nærmere oplysninger 

følger. 

 

Ad 4 – Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 

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

blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Ad 5 – Rettidigt indkomne forslag: Bestyrelsens forslag til renovering af 

varmekælderen 

Claus Lundbeck, nr. 63, gennemgik forslaget. Forslaget blev vedtaget af 

generalforsamlingen. Der var 2 nej-stemmer og 4 ved-ikke stemmer.  

 

Efter dette punkt på dagsordenen var tiden så fremskreden, at generalforsamlingen måtte 

afsluttes. Bestyrelsen vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som skal 

behandle de resterende punkter på dagsordenen. 

 

 
 
 
 
Ole Stenderup Ingeborg Vind Nielsen Lene Hesselberg 
Formand  Dirigent  Referent 


