
1 
 

 

Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ordinær generalforsamling 
torsdag den 22. marts 2012 

 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om 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 til bestyrelsen: Anne Oscar (ønsker ikke genvalg) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 samt suppleanter: 
 a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
   Kasper Wiemann (villig til genvalg) 
   Tonny Jørgensen (villig til genvalg) 
 b. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år Ole Stenderup (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 Theis Kipling (ønsker ikke genvalg) 
 b. 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år Jeanitta Jørgensen (villig til genvalg) 
10. 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 41 huse var repræsenteret ved fremmøde og 6 ved fuldmagt. 

Generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig. 
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Ad 2 – Bestyrelsens beretning 

Formanden for bestyrelsen, Anne Oscar, nr. 27, aflagde beretning om det forløbne år. Ole 

Stenderup, nr. 67, kom på bestyrelsens vegne med et kort indlæg om varmesituationen og 

appellerede til beboerne om at deltage i de udvalg, der ville blive søgt etableret senere på 

generalforsamlingen. Dernæst gennemgik Claus Lundbeck, nr. 63, hvad bestyrelsen har 

gjort indtil nu for at løse problemerne med varmesystemet, hvilke udfordringer vi stadig 

har, og hvilke tiltag bestyrelsen foreslår. Beretningen blev herefter godkendt af 

generalforsamlingen. 

Anne oplyste, at bestyrelsen planlægger at holde to fællesarbejdsdage i 2012: en lørdag i 

juni og i august. Nærmere oplysninger følger. 

 

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: 

Kjeld Christiansens forslag til en flagstang i Hvedevænget 

Kjeld Christiansen, nr. 9, gennemgik forslaget. Forslaget blev ikke vedtaget af 

generalforsamlingen. Der var 35 stemmer for, 45 imod og 14 hverken for eller imod. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring 

Helge Hesselberg, nr. 13, gennemgik forslaget. Forslaget blev vedtaget af 

generalforsamlingen. Der var 93 stemmer for, 0 imod og 1 hverken for eller imod. 

Bestyrelsens forslag til servicecheck af varmeinstallationer i de enkelte huse 

Ole Stenderup, nr. 67, gennemgik forslaget med henvisning til Claus’ redegørelse. 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. Der var 83 stemmer for, 2 imod og 9 

hverken for eller imod.  

 

Ad 5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Helge Hesselberg, nr. 13, fremlagde budgettet. Der blev fremsat et ændringsforslag 

gående ud på en kontingentforhøjelse på 48.000 kr. i alt ud over den forhøjelse 

bestyrelsen foreslog, primært med henblik på stireparationer. Ved afstemningen var der 56 

stemmer for ændringsforslaget. Da der var tale om en §11-afstemning, faldt forslaget. Det 
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af bestyrelsen fremsatte budget med en kontingentforhøjelse på 600 kr. pr. hus blev 

herefter vedtaget. 

Ad 6 – Valg af formand for bestyrelsen 

Af personlige årsager ønskede formanden for bestyrelsen, Anne Oscar nr. 27, ikke 

genvalg som formand. Bestyrelsen foreslog Kasper Wiemann, nr. 29, som ny formand. 

Der var ingen modkandidater, og Kasper blev valgt. 

Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

Helge Hesselberg, nr. 13, og Tonny Jørgensen, nr. 75, blev genvalgt som 

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

foreslog bestyrelsen Lotte Røen, nr. 65. Lotte blev valgt. Ole Stenderup, nr. 67, blev valgt 

som suppleant for 2 år, og Anne Oscar, nr. 27, blev valgt som suppleant for 1 år. 

 

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. Ingeborg Vind Nielsen blev 

valgt som kritisk revisor for 1 år. Jeanitta Jørgensen, nr. 75, blev genvalgt som 

revisorsuppleant for 1 år. 

 

Ad 10 – Eventuelt 

Det blev foreslået, at bestyrelsen fremover udarbejder både et stramt og et mere 

optimistisk budget. 

Det blev foreslået, at budgettet for 2012 sendes ud sammen med referatet. 

Det blev udtrykt ønske om orientering om lettere adgang til de gældende 

forsikringsbetingelser for den fælles ejendomsforsikring. 

Kjeld, nr. 9, gjorde opmærksom på, hvad det er tilladt at smide i containerne, og 

opfordrede beboerne til at overholde reglerne. 

Anne Oscar, nr. 27, nævnte, at der var behov for medlemmer til en række udvalg og 

opfordrede kraftigt beboerne til at melde sig. 

 



4 
 

Følgende meldte sig til udvalg: 

- Varmeudvalg: Kjeld (nr. 9), Henning (nr. 64), Steen (nr. 61), Kasper (nr. 29) 

- Gavludvalg: Henning (nr. 64) 

- Fliseudvalg: Kjeld (nr. 9) 

- Gartnerudvalg: ingen nye medlemmer meldte sig 

- Børneudvalg: ingen nye medlemmer meldte sig 

- Vedtægtsudvalg: Jørgen (nr. 79) 

Det er stadig muligt at melde sig til udvalgene, hvis man ønsker at yde en indsats. 

Den nye bestyrelse blev opfordret til at orientere bedre om løbende sager. 

Da der ikke var flere spørgsmål/indlæg, erklærede dirigenten generalforsamlingen for 

afsluttet. 

 

 

 
 
 
 
Anne Oscar Ingeborg Vind Nielsen Helge Hesselberg 
Afgående formand Dirigent  Referent 

 

Kasper Wiemann 
Ny formand 


