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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ekstraordinær generalforsamling 
mandag den 7. april 2014 

 

 

 
Dagsorden for generalforsamlingen 
 

1 Valg af dirigent 

2 Valg af formand for bestyrelsen 

3 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

4 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

5 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 

6 Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 

7 Valg af kritisk revisor for 2 år 

8 Valg af kritisk revisor for 1 år 

9 Valg af kasserer (Helge Hesselberg er villig til genvalg) 

10 Eventuelt 

 

1. – Valg af dirigent 

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

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 43 

huse var repræsenteret heraf 9 ved fuldmagt. 

 

2. – Valg af formand for bestyrelsen 

Alan Richter, nr. 42, blev valgt uden modkandidater. 
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3. – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Anne Nørgaard, nr. 70; Mia Skjoldstrand, nr. 49; og Kasper Wiemann, nr. 29, blev valgt uden 

modkandidater 

 

 

4. – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

Anne Oscar, nr. 27; Allan Sørensen, nr. 10; og Theis Kipling, nr. 71, blev valgt uden 

modkandidater. 

 

5. – Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år 

Anders Næsby, nr. 20, blev valgt. 

 

6. – Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år 

Lotte Røen, nr. 65, blev valgt. 

 

7. – Valg af kritisk revisor for 2 år 

Peter Nørgaard, nr. 70, blev valgt. 

 

8. – Valg af kritisk revisor for 1 år 

Ingeborg Vind Nielsen, nr. 62, blev valgt. 

 

9. – Valg af kasserer 

Helge Hesselberg, nr. 13, blev valgt uden modkandidater. 

 
10. Eventuelt 
 
Allan, nr. 10, orienterede om kommunens ordning for afhentning af storskrald, der vil blive 
beskrevet nærmere efterfølgende. 
 
Følgende problemer blev nævnt af tilstedeværende beboere: 
 
Et antal biler på den nordlige P-plads er parkeret, så de fylder ind over cykelstien. Det giver 
problemer, især når man cykler med børn. Bilejerne opfordres til at tage hensyn til cyklisterne. 
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Der observeres – dagligt – kørsel med bil på stierne. Det er ikke tilladt at køre på stierne, jævnfør 
Grundejerforeningens Ordensreglement: ”Enhver form for kørsel med motorkøretøj, knallert eller 
motorcykel på områdets stiarealer er forbudt (jævnfør Lokalplanens § 5, stk. 5.3). Kortvarig af- og 
pålæsning er ligeledes forbudt.”. 
 
Et ønske om at campingvogne og trailere på den sydlige P-plads forsynes med refleks på 
anhængerkroge, så man undgår påkørsel, når det er mørkt. 

En opfordring til at overholde de godkendte farvevalg for bebyggelsen (jævnfør Lokalplanens § 7.1 
og § 7.2). (Lokalplanen ligger på Fredensborg kommunes hjemmeside under borger/bolig og 
byggeri/kommune- og lokalplaner/lokalplaner/lokalplaner Kokkedal.)  

Den nyvalgte formand takkede den gamle bestyrelse for en stor arbejdsindsats i den forgangne 
periode. Formanden oplyste, at den nye bestyrelse vil konstituere sig så hurtigt, som det er muligt 
at mødes. Bestyrelsen vil herefter indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling for at 
præsentere bestyrelsens konstituering og arbejdsform samt for at behandle budget og behov 
for vedtægtsændringer. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 
 
 
 
Alan Richter Jørgen Siiger Lene Hesselberg 
Formand Dirigent  Referent 


