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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 
 

Referat 

 

 

 
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. 

Eventuelle forslag leveres til bestyrelsen senest tirsdag den 6. marts kl. 19.00 
(Allan Sørensen i hus nr. 10 eller Helge Hesselberg i hus nr. 13). 
 

5.  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
 

6.  Valg af formand til bestyrelsen. 
 

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2020: 
a. Bestyrelsesmedlem: Anders R. Thunell (43) (ønsker ikke genvalg). 
b. Bestyrelsesmedlem: Helge Hesselberg (13) (villig til genvalg). 
c. Bestyrelsesmedlem: Sarah Holm Hansen (4) (ønsker ikke genvalg). 
d. Bestyrelsessuppleant. 
 

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

9.  Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant: 
a. Revisor for to år frem til 2020: Erik Johannes Aagaard (34) (villig til genvalg). 
b. Kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2019: Jørgen Siiger (79) (villig til genvalg). 
 

10.  Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning). 
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1. – Valg af dirigent 

Ingeborg Vind Nielsen, nr. 62, blev valgt som dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var modtaget mandag den 19. 

februar, hvilket opfylder vedtægternes krav om indkaldelse med 28 dages varsel. Fristen for 

beboernes modtagelse af forslagene var overholdt. Dirigenten konstaterede derefter, at 50 huse 

var repræsenteret heraf 10 ved fuldmagt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig også til 

§ 11 afstemninger. 

 

• Inden formandens beretning blev det påpeget af et par beboere, at formanden ikke måtte 

deltage i generalforsamlingen, da han er fraflyttet Hvedevænget. 

• Helge (13) svarede at ifølge §12 og §13 er det kun kassereren, der skal bo i Hvedevænget. 

  

2. – Bestyrelsens beretning for det forgangne år 

Formanden for bestyrelsen, Alan Richter aflagde beretning om bestyrelsens og udvalgenes 

arbejde det forløbne år og takkede bestyrelsen og suppleanten, udvalgene, webmasteren, 

kassereren, referenten og de beboere, der har ydet en ekstra indsats for foreningen. Beretningen 

blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Formandens beretning kan læses på 

grundejerforeningens hjemmeside. 

Der blev stillet følgende spørgsmål: 

Om den nye vacuumudlufter i kælderen kan støjdæmpes. Bestyrelsen ser på det. 

Om hækkene på fællesarealerne kan klippes lidt før september. Bestyrelsen vil spørge gartneren 

om det kan lade sig gøre. Af besparelsesgrunde har man valgt kun at klippe hækkene en gang om 

året. 

Spørgsmål til bestyrelsens arbejde med ændringer til lokalplanen for Hvedevænget. Bestyrelsen er 

godt i gang med at udarbejde en bruttoliste over mulige ændringer. Disse punkter skal til 

afstemning. 

 

3. – Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen ved formand og kasserer samt 

kritiske revisorer 

Kassereren, Helge Hesselberg (13) gennemgik det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
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4. – Rettidigt indkomne forslag 

Forslag om oprettelse af et Lokalplansudvalg  

Forslaget er stillet af Ole Stenderup (67) og Henning Mortensen (64) 

Forslaget faldt 22 stemmer var for forslaget.  

 

Forslag til ændrede ordensregler 

Bestyrelsen har fremsat et nyt forslag til ændrede ordensregler på baggrund af kommentarerne på 

den ekstraordinære generalforsamling den 27. april 2017. Generalforsamlingen foreslog nogle 

forslag til redaktionelle rettelser og præciseringer. 

Forslaget med nævnte rettelser og præciseringer blev vedtaget med 89 stemmer for. 

 

5. – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Helge Hesselberg (13) fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

6. – Valg af formand til bestyrelsen 

Ingen kandidater. 

 

7. – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2020: 

a. Bestyrelsesmedlem: Mark Haag (47) 

b. Bestyrelsesmedlem: Helge Hesselberg (13)  

c. Bestyrelsesmedlem: Henning Mortensen (64) 

d. Bestyrelsessuppleant – Ingen kandidater 

 

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

Helge Hesselberg (13) blev genvalgt som kasserer. 

 

9. – Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant 

a. Revisor for to år frem til 2020: Erik Johannes Aagaard (34) blev genvalgt. 

b. Kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2019: Jørgen Siiger (79) blev genvalgt. 
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10. – Eventuelt 

Følgende punkter blev nævnt/diskuteret: 

• Grøntudvalget efterlyste en tilkendegivelse af hvorvidt lindetræerne ved P-pladserne skal 

fældes eller beskæres. Der var for og imod. 

• Utilfredshed med gangsti gennem hæk til Brønsholmgårdsvej ved nr. 80.  

• Ønske om et cykling forbudt skilt ved nr. 32. eller skiltning der viser hvor cykler skal køre, så 
fortovet ikke benyttes.  

• Evt. nye sommerfuglebuske ved nr. 24 bør plantes længere inde på græsplænen. De bliver 
store. 

• Opfordring til kommunen om at male de hvide striber op på cykelstien gennem Hvedevænget. 

• Om ikke basketball banen mod syd kan fjernes. Bestyrelsen afventer kommunens udspil om 
ekspropriering af netop dette område. Hvis det fortsat skal høre til Hvedevænget er det en god 
ide at fjerne banen. 

• Problemer med vand i haverne mod nord, efter at piletræerne er skåret ned. Efterår og vinter 
har været præget af ekstraordinært store nedbørsmængder. Der er også vand i flere andre 
haver langs volden. 

• Der blev diskuteret om brugen af Facebook. Det er en rigtig god ide til mange spørgsmål om 
vedligehold, køb og salg osv. Bestyrelsen ønsker at spørgsmål som vedrører bestyrelsen 
skrives på mail og ikke Fb. 

• Ønske om at der parkeres inden for de afmærkede striber på P-pladserne. Så vil der være 
plads til flere biler. 

• Interesserede, der kan tænke sig at indtræde som formand, i den ledige bestyrelsespost og i et 
udvalg, må meget gerne melde sig til Allan i nr. 10. 

 

Dirigenten konstaterede, at alle punkter på dagsordenen var behandlet og afsluttede herefter 
generalforsamlingen. 

 

 

 

 

Alan Richter Ingeborg Vind Nielsen Dorthe Askjær 

Formand Dirigent  Referent 


