
Gru ndejerforeningen Hvedevenget
Ord iner general forsaml ing
t i rsdag den 19. marts 2013

Dagsorden for general forsaml ingen
1.  Va lg  a f  d i r igen t
2.  Bestyrelsens beretning om det forgangne 6r
3. Aflaggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og krit iske revisorer
4.  Rett id igt  indkomne forslag

a. Forslag fra varmeudvalget vedr.  fa l les udski f tn ing af  vent i ler  pA varmeforsyningen
i  husene.
Fremleggelse af budget og fastsettelse af kontingent

o .
7

Valg af formand ti l  bestyrelsen:
Valg af  bestyrelsesmedlemmer
samt suppleanter:
a.  3 bestyrelsesmedlemmer for  2 Ar

b.  1 bestyrelsessuppleant for  2
1 bestyrelsessuppleant for '1

B. Valg af  kasserer:
9.  Valg af  kr i t isk revisor:

a.  1 kr i t isk revisor for  2 hr
b.  '1 kr i t isk revisorsuppleant for  1

10. Eventuel t  (under dette punkt kan

Kasper Wiemann (v i l l ig t i l  genvalg)

Christ ina Nymann (v i l l ig t i l  genvalg)
Mia Skjoldstrand (v i l l ig t i l  genvalg)
Al lan Sorensen (v i l l ig t i l  genvalg)
Anne Oscar (v i l l ig t i l  genvalg)

Helge Hesselberg (v i l l ig t i l  genvalg)

lngeborg  V ind  N ie lsen (v i l l i g  t i l  genva lg )
Ar Jeani t ta Jorgensen (v i l l ig t i l  genvalg)
der ikke sattes forslag ti l  afstemning)

ar
ar

Ad 1 -  Valg af  d i r igent

Bestyrelsen foreslog Tonny Jorgensen, nr.  75,  som dir igent.  Tonny blev valgt .

D i r igenten  kons ta te rede.  a t  genera l fo rsaml ingen ' ;a r  lov l ig t  ind l<a ld t .  Det  b lev  op lys t .  a t  33
huse var reprasenteret  ved fremmode og 5 med fuldmagt.  General forsaml ingen var derfor
ikke beslutningsdygt ig t i l  $1 1-afstemninger



Ad 2 - Bestyrelsens beretning

Formanden for bestyrelsen, Kasper Wiemann, nr. 29, aflagde beretning om det forlobne
Ar. Beretningen blev herefter godkendt af de tilstedeverende beboere.

Kasper oplyste, at bestyrelsen planlegger at holde to fallesarbejdsdage i 2013: lordag
den 15. juni og lordag den 24. august.

Ad 3 - Aflaggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer

Kassereren, Helge Hesselberg, nr. 13, gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet
blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4 - Reftidigt indkomne forslag:

Varmeudvalgets forslag om falles udskiftning af ventiler pi varmeforsyningen i
husene

Klaus Lundbeck, nr. 63, gennemgik forslaget. Forslaget kunne ikke bringes til afstemning,
da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig ti l $11-afstemninger. Langt storstedelen
af de tilstedevarende beboere tilkendegav, at de var positive over for forslaget.

Ad 5 - Fremlaggelse af budget og fastsattelse af kontingent

Helge Hesselberg, nr. 13, fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt af
generalforsamlingen.

Aif 6 - Valg af formand for bestyrelsen

Kasper Wiemann , nr. 29, genopstil lede som formand. Der var ingen modkandidater, og
Kasper blev valgt.

Ad 7 - Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Christ ina Nymann, nr.  11, Mia Skjoldstrand, nr.49, og Al lan Sorensen, nr.  10, blev
genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 Ar. Anne Oscar, nr.27, blev genvalgt som
bestyrelsessuppleantfor 2 6r. Til den ledige plads som bestyrelsessuppleant for 1 6r blev
valgt Anders Nesby Jensen, nr.20.

Ad 8 - Valg af kasserer

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



Ad 9 - Valg af kritisk revisor

Ingeborg Vind Nielsen blev genvalgt som kritisk revisor for 2 Ar. Jeanitta Jorgensen, nr.
75, blev genvalgt som kritisk revisorsuppleant for 1 6r.

Ad 10 - Eventuelt

Hiemmesiden

Bjorn i nr, 48 henledte generalforsamlingens opmarksomhed p6 foreningens hjemmeside.

Hjemmesiden er nu opdateret med relevant information under menupunktet Hvedebogen.
Dog mangler der en ny tekst vedrsrende bebyggelsens varmesystem og varmekalder.

Hjemmesiden er ved at blive lagt over pA en ny "platform", primart for at gore det
nemmere for hjemmesidens webmaster at opdatere siderne.

Undervejs i processen kan brugerne i perioder opleve at se det nye layout. Det sker, fordi
webmasteren er ved at teste den nye "platform".

Facebook.

Desuden navnte Bjarn, at han i samarbejde med Lis i nr. 10 har oprettet en lukket gruppe
for Hvedevenget pA Facebook.

ldeen udgik fra et gammelt snske om, at det skulle v@re muligt at kommunikere
elektronisk blandt andet omkring internt kob og salg af brugte genstande (eksempelvis
barnesenge og brugt legetoj) og erfaringsudsveksling omkring vedligehold af den enkeltes
bolig i bebyggelsen. Bjorn har efterfolgende mailet ti l alle og givet flere oplysninger om
gruppen pA Facebook. Mailen indeholder et link, hvorigennem man kan anmode om at
blive optaget som medlem af den lukkede gruppe.

Biarn kan kontaktes pA bjoern@hvedevaenqet.dk, hvis der er sporgsmAl til hjemmesiden
eller Facebook-g ruppen

Herefte r erklerede d i rigenten genera lforsam I i n gen for afsl uttet.

Kasper Wiemann Tonny Jorgensen Lene Hesselberg
Formand Dirigent Referent


