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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ordinær generalforsamling 
tirsdag den 17. marts 2015 

 
 
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 

 a. Budget 2015 

 b. Gennemgang af 2020 plan (5-års plan) 

6. Valg af formand til bestyrelsen: Mia Skjoldstrand (villig til genvalg) 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter: 

 a. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Allan Sørensen (villig til genvalg) 

   Theis Kipling (villig til genvalg) 

   Anne Oscar  (ønsker ikke genvalg) 

 b. 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år Kasper Wiemann (er trådt ud af bestyrelsen) 

   Mia Skjoldstrand (er indtrådt som formand) 

 c. bestyrelsessuppleant for 1 år Anders Næsby Jensen (er indtrådt som 

   bestyrelsesmedlem – ønsker ikke genvalg) 

 d. bestyrelsessuppleant for 1 år Lotte Røen (er indtrådt som 

   bestyrelsesmedlem – ønsker ikke genvalg) 

8.  Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 

9.  Valg af kritisk revisor: 

 a. 1 kritisk revisor for 2 år Ingeborg Vind Nielsen (villig til genvalg) 

 b. 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år (pt. ingen) 

10. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

 

Ad 1 – Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anders Kopping, nr. 68, som dirigent. Anders blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Det blev oplyst, at 37 huse var 

repræsenteret ved fremmøde + 6 med fuldmagt. Generalforsamlingen var derfor ikke beslutningsdygtig til 

§11-afstemninger, men det var uden betydning, da der ikke var forslag på generalforsamlingen, der krævede 

§11-afstemning. 
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Ad 2 – Bestyrelsens beretning 

Formanden for bestyrelsen, Mia Skjoldstrand, nr. 49, aflagde beretning om bestyrelsens og udvalgenes arbejde 

det forløbne år og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Anne, Kasper, Lotte og Anders for deres 

arbejde. Mia takkede ligeledes de resterende bestyrelsesmedlemmer, medlemmerne af grundejerforeningens 

udvalg og de hvedebeboere, der har været aktive på fællesarbejdsdagene og på anden måde. Beretningen blev 

herefter godkendt af de tilstedeværende beboere. (Beretningen er vedhæftet) 

Mia oplyste, at bestyrelsen planlægger at holde to fællesarbejdsdage i 2015: lørdag den 13. juni og lørdag den 

29. august. 

 

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: 

Der var ingen forslag. 

 

Ad 5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

På formandens anmodning blev punkt b. behandlet før punkt a., da punkt a. var afhængigt af punkt b. 

b. Theis Kipling, nr. 71, gennemgik bestyrelsens 2020 plan (5-års plan). Planen vil blive lagt på 

hjemmesiden. 

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

 

Ad 6 – Valg af formand for bestyrelsen 

Mia Skjoldstrand, nr. 49, genopstillede som formand. Der var ingen modkandidater, og Mia blev valgt. 

 

Ad 7 – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

a. Allan Sørensen, nr. 10, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Theis Kipling oplyste, at han 

på grund af ny udvikling i sit arbejde måtte frafalde sit tilsagn om villighed til genvalg. Til de to 

ledige pladser som bestyrelsesmedlem for 2 år blev valgt Niels Christian Andersen, nr. 39, og 

Steven Rahbek Andersen, nr. 24.  

b. Til de ledige pladser som bestyrelsesmedlem for 1 år blev valgt Helge Hesselberg, nr. 13, og 

Anders Thunell, nr. 43. 

c. Som bestyrelsessuppleant for 2 år blev valgt Thomas Wiig Larsen, nr. 54, 

d. Som bestyrelsessuppleant for 1 år blev valgt Peter Nørgaard, nr. 70. 
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Ad 8 – Valg af kasserer 

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

 

Ad 9 – Valg af kritisk revisor 

a. Ingeborg Vind Nielsen, nr. 62, blev genvalgt som kritisk revisor for 2 år og Johannes Aagaard, 

nr. 34, blev valgt som kritisk revisor for 1 år. 

b. Jørgen Siiger, nr. 79, blev valgt som kritisk revisorsuppleant for 1 år. 

 

Ad 10 – Eventuelt 

Allan Sørensen, nr. 10, der sørger for at skifte papirsækkene i affaldsstativerne på Hvedevængets legepladser 

opfordrede beboerne til at aflevere nogle af de tre ekstra papirsække, der deles ud hvert år, til ham i nr. 10. 

Hvis der afleveres sække nok, undgår vi udgifter til indkøb af sække. 

 

Hvedevængets udvalg mangler medlemmer, og formanden gentog sin opfordring til, at flere beboere giver en 

hånd med i udvalgsarbejdet. Arbejdet er vigtigt, for at Hvedevænget kan fungere godt fremover. 

 

Flere beboere meldte sig, men der er behov for, at endnu flere deltager i udvalgsarbejdet. Ved 

generalforsamlingens afslutning havde udvalgene følgende medlemmer: 

 

 

Web & kommunikation: Mia (49), Steven (24) 

Børneudvalg:  Anne (70 – bestyrelsens repræsentant), Mette (16), Christina (11), Mai (20) 

Sti- & gavludvalg: Ole (67), Henning (64), Kjeld (9), Steen (?) Allan (10 – bestyrelsens 

repræsentant), Anders (43) 

Grønt & sne: Mia (49), Lotte (65), Lis (10), Anders (43), Helge (13 – bestyrelsens 

repræsentant) 

Strategiudvalg: Theis (71), Alan (42), Jakob (49), Niels Christian (39 – bestyrelses 

repræsentant), Peter (70), Helge (13 - kasserer) 

El & skrald:  Allan (10) 

Varmeudvalg:  Charlotte 33, Henrik Wiig (57), Allan (10), Peter (70), Jacob (49) 

 

  

 

 

 

Mia Skjoldstrand Anders Kopping Lene Hesselberg 

Formand  Dirigent  Referent 


