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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Referat af fortsættende ordinær generalforsamling 
torsdag den 28. april 2011 

 

 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
7. Valg af formand til bestyrelsen: Ole Stenderup 
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) 

 Indlæg ved borgmester Thomas Lykke Pedersen i løbet af aftenen. Borgmesterens 

besøg var et tilbud fra kommunen. 

 

Ingeborg Vind Nielsen, nr. 62, som blev valgt til dirigent på den ordinære generalforsamling 

den 21. marts, fortsatte hvervet. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 44 huse var 

repræsenteret ved fremmøde og 14 ved fuldmagt. Generalforsamlingen var derfor 

beslutningsdygtig. 
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Ad 6 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Kassereren, Helge Hesselberg, nr. 13, fremlagde forslag til budget og fastsættelse af 

kontingent.  

Generalforsamlingen fremsatte ønske om separat afstemning om kontingent og budget. 

Forslaget om kontingent blev sat til afstemning først. Det blev vedtaget (4 stemmer imod, 2 

stemmer hverken for eller imod). 

Generalforsamlingen stillede ændringsforslag til bestyrelsens budgetforslag gående ud på, 

at formands- og kassererløn skulle være uændret fra 2010. Der skulle derfor stemmes om 2 

budgetforslag. Som det dyreste forslag blev bestyrelsens budgetforslag sat til afstemning 

først. Forslaget blev vedtaget (78 stemmer for og 38 stemmer imod). Ændringsforslaget 

bortfaldt dermed. 

 

Ad 7 – Valg af formand for bestyrelsen 

På grund af øget arbejdspres på sit erhvervsarbejde ønskede formanden for bestyrelsen, 

Ole Stenderup nr. 67, ikke genvalg som formand. Bestyrelsen foreslog næstformanden, 

Anne Oscar, nr. 27, som ny formand. Der var ingen modkandidater, og Anne blev valgt. 

 

Ad 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Allan Sørensen, nr. 10, Christina Nymann, nr. 11, og Mia Skjoldstrand, nr. 49, blev genvalgt 

som bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Til den ledige plads som ordinært bestyrelsesmedlem 

foreslog bestyrelsen Kasper Wiemann, nr. 29. Kasper blev valgt. Lotte Røen, nr. 65, blev 

valgt som suppleant for 2 år og Ole Stenderup, nr. 67, blev valgt som suppleant for 1 år. 

 

Ad 9 – Valg af kasserer 

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

 

Ad 10 – Valg af kritisk revisor 

Theis Kipling, nr. 71, blev genvalgt som kritisk revisor for 1 år. Jeanita Jørgensen, nr. 75, 

blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år. 

På dette tidspunkt ankom borgmesteren. Borgmester Thomas Lykke Pedersen fortalte 

blandt andet om kommunens nye status som frikommune og opfordrede beboerne i 

Hvedevænget  til at komme med forslag til, hvordan kommunen kan udnytte de muligheder 

frikommuneordningen giver. Generalforsamlingen stillede en række spørgsmål om vores 
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nærområde, blandt andet om centerplanerne på Coloplastgrunden og de høje træer på 

volden og ud til Brønsholmsdalsvej. Borgmesteren lovede at vende tilbage med svar. 

Ad 11 – Eventuelt 

Generalforsamlingen nævnte en række forhold under Eventuelt, herunder: 

Opfordring til katteejere om at overholde Grundejerforeningens ordensregler (”§6 Luftning af 

husdyr, mv.: Hunde og katte m.v. må ikke luftes på bebyggelsens fællesarealer. Hunde og 

katte skal føres i snor overalt på området.”). Se www.hvedevaenget.dk\Hvedebog\1.2 

Ordensregler. [Grundejere uden adgang til internettet kan henvende sig til et 

bestyrelsesmedlem, som vil være behjælpelig med en kopi af reglerne.] 

Opfordring til grundejerne om at følge Lokalplanens anvisninger på husenes udvendige 

farver og øvrige udtryk. ”Formålet med lokalplanen er at fastlægge ensartede retningslinier, 

som kan sikre, at udvidelser, ombygninger og vedligeholdelse af den eksisterende 

bebyggelse sker på en sådan måde, at områdets karakter bibeholdes. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser for om- og tilbygningsmuligheder, vedligeholdelse, 

materialer, farveholdning etc., som kan sikre bevarelse af bebyggelsens samlede helhed.” 

[Lokalplanen(Lokalplan nr. 93 fra februar 1999) kan downloades på 

www.hvedevaenget.dk\Hvedebog\1.3 Lokalplan eller fås ved henvendelse til: Karlebo 

Kommune, Teknisk Forvaltning, tlf. 45 17 50 00 (afdeling: Teknikbutikken)]. 

Opfordring til grundejerne om at vente med at sætte storskrald ud på parkeringspladserne til 

dagen før afhentning af storskrald. 

Opfordring til bestyrelsen om at melde ud, hvornår fællesdagene skal afholdes. Bestyrelsen 

svarede, at der vil blive meldt ud snarest. 

Bestyrelsen meddelte, at der nu var modtaget 3 tilbud på varmekælderen. Beboere, der 

ønsker nærmere besked om tilbuddene, er velkomne til at kontakte bestyrelsen.  

 

Da der ikke var flere spørgsmål/indlæg, erklærede dirigenten den fortsættende ordinære 

generalforsamling for afsluttet. 

 
 
 
 
Ole Stenderup Ingeborg Vind Nielsen Lene Hesselberg 
Afgående formand Dirigent  Referent 

 

Anne Oscar 
Ny formand 

http://www.hvedevaenget.dk/Hvedebog/1.2
http://www.hvedevaenget.dk/Hvedebog/1.3

