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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ordinær generalforsamling 
tirsdag den 18. marts 2014 

 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for 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: Kasper Wiemann (ønsker ikke genvalg) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 samt suppleanter: 
 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
   Lotte Røen (villig til genvalg) 
   Tonny Jørgensen(ønsker ikke genvalg) 
 1 bestyrelsessuppleant for 2 år Anders Næsby Jensen (villig til genvalg)  
8.  Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
9.  Valg af kritisk revisor: 
 1 kritisk revisor for 2 år Jan Bodeholt (ønsker ikke genvalg) 
 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år Jeanita Jørgensen (ønsker ikke genvalg) 
10. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Jørgen Siiger, nr. 79, blev valgt som dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 35 huse 

var repræsenteret ved fremmøde og 7 ved fuldmagt. Generalforsamlingen var derfor 

beslutningsdygtig. 

 

Ad 2 –Bestyrelsens beretning 

Formanden for bestyrelsen, Kasper Wiemann, nr. 29, aflagde beretning for det forløbne år. 

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

fællesarbejdsdage den 14. juni og den 23. august 2014. 
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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 

Bestyrelsens forslag til ændring af §11 

Det blev indledningsvis påpeget, at i henhold til § 11 kræver forslag til forandring af foreningens 

vedtægter vedtagelse med særligt flertal (mindst 2/3 af de afgivne stemmer og mindst halvdelen af 

samtlige stemmeberettigede). Bestyrelsen kommenterede forslaget om ændring af §11 og nævnte 

blandt andet, at hensigten var at gøre driften af foreningen smidigere. Efter mange bemærkninger 

og spørgsmål fra beboerne, der blandt andet gik på den beskyttelse, der ligger i krav om 

vedtagelse med særligt flertal, blev forslaget sat til afstemning. Forslaget faldt. 

Bestyrelsens forslag til ændring af §§ 2, 8,10, 12, 13, 14 og 17 

Bestyrelsen kommenterede forslaget og forklarede blandt andet, at det var affødt af bestyrelsens 

ønske om at dele bestyrelsesarbejdet mellem alle medlemmerne og samtidig involvere flere ikke-

bestyrelsesmedlemmer i det arbejde, der udføres af udvalgene. Man planlagde en ny hjemmeside, 

hvorigennem beboerne kunne kontakte de enkelte udvalg. Der var mange bemærkninger og 

spørgsmål fra beboerne, der blandt andet gik på, at det var nødvendigt at have en formand som 

officiel kontaktperson, underskriftsberettiget og som ansvarlig for at gennemføre projekter. Der blev 

dog udtrykt sympati for bestyrelsens ønske om en ændring af arbejdsformen i bestyrelsen. 

Bestyrelsen bemærkede, at det var hensigten at konstituere sig med to bestyrelsessekretærer, der 

ville være underskriftsberettigede i forening med kassereren. Herefter blev forslaget sat til 

afstemning. Også dette forslag faldt, idet kravene til godkendelse med særligt flertal ikke blev 

opfyldt. 

For begge forslags vedkommende gik beboernes indvendinger også på, at i lyset af forslagenes 

store betydning, burde de have været uddelt i bedre tid inden generalforsamlingen, så der havde 

været bedre mulighed for at overveje dem og diskutere dem med andre beboere.  

Herefter bad bestyrelsen om en pause. Med begrundelsen at man anså det, at forslagene faldt, 

som udtryk for manglende tillid, besluttede den samlede bestyrelse at trække sig. 

Dirigenten valgte herefter at afbryde generalforsamlingen og oplyste, at der vil blive indkaldt til en 

ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en ny bestyrelse for Grundejerforeningen 

Hvedevænget, som så også skulle komme med sit eget budgetforslag. 

 
 
 
Kasper Wiemann Jørgen Siiger Lene Hesselberg 
Formand  Dirigent  Referent 


