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Grundejerforeningen Hvedevænget 

Generalforsamlingen tirsdag den 2. april 2019 
 

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 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand for bestyrelsen (ingen formand p.t.) 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2021: 

a. Bestyrelsesmedlem: Allan Sørensen (10) (villig til genvalg) 
b. Bestyrelsesmedlem: Charlotte Petersen (32) (ønsker ikke genvalg) 
c. Bestyrelsesmedlem: Mangler 
d. Bestyrelsessuppleant Ole Balch Petersen (71) (ønsker ikke genvalg) 
e. Bestyrelsessuppleant (for ét år): Mangler 

8. Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
9. Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant: 

a. Revisor for to år frem til 2021: Ingeborg Vind Nielsen (62) (ønsker ikke genvalg) 
b. Kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2020: Jørgen Siiger (79) (villig til genvalg) 

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

Anne Oscar, nr. 27, blev valgt som dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Optælling af stemmeberettigede 

Ved optælling blev det konstateret, at 40 huse var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. 

Dirigenten spurgte generalforsamlingen, om det var i orden ved afstemninger kun at tælle stemmer 

op, hvis det var uklart, om flertallet stemmer for eller imod. Denne procedure blev godkendt af 

generalforsamlingen. 
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2. – Bestyrelsens beretning for det forgangne år 

Da foreningen ikke har nogen formand, aflagde kassereren, Helge Hesselberg (13), beretningen 

for det forgangne år på bestyrelsens vegne. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen og lægges ud på hjemmesiden. 

 

3. – Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 

Kassereren aflagde regnskab og svarede på spørgsmål fra generalforsamlingen, hvorefter 

regnskabet blev godkendt. 

 

4. – Rettidigt indkomne forslag 

Forslag om brændeovn 

Forslagsstilleren, Pernille Munch (29), begrundede sit forslag, som blev diskuteret af 

generalforsamlingen. 

Forslaget blev sat til afstemning, men faldt. 

Forslag om opsparingskonto 

Forslagsstilleren, Kjeld Christiansen (9), begrundede sit forslag, som blev diskuteret af 

generalforsamlingen. 

Med forslagsstillers accept bad dirigenten generalforsamlingen om ved afstemning at tilkendegive 

om man mente, forslaget var en god ide, som foreningen skal arbejde videre med. 

Generalforsamlingen vedtog, at foreningen skal arbejde videre med forslaget. 

Forslag om overdækning på havesiden – farvevalg 

Næstformanden, Allan (10), henviste til den ekstraordinære generalforsamling, hvor beslutning om 

farvevalg, blandt andet ved overdækning på havesiden, blev udskudt.  

Generalforsamlingen accepterede, at afstemningen om dette forslag skulle afgøre, om vi åbner op 

for sort og den nuværende grønne farve, men ikke lukker af for andre farver ved overdækning på 

havesiden. 

Det blev vedtaget. 

Forslagene om farvevalg 

Bestyrelsen, Henning Mortensen (64) og Pernille Munch (29) havde genfremsat forslag 

vedrørende farvevalg i bebyggelsen. 
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Dirigenten foreslog, at de øvrige forslag om farvevalg blev sat til afstemning som et samlet punkt, 

hvor generalforsamlingen stemte om nedsættelse af et udvalg, der skal arbejde videre med 

farvevalg i bebyggelsen. Udvalget ville få mulighed for at konsultere eksterne eksperter. 

Dette blev vedtaget. 

Følgende beboere meldte sig som medlemmer af udvalget: Anne (27), Alice (5), Pernille (29) og 

Helle (22). Udvalget modtager gerne flere medlemmer! 

Forslag om højere løn til kassereren 

Forslagsstiller, Johannes Aagaard (34), begrundede forslaget, som blev diskuteret af 

generalforsamlingen. 

Dirigenten satte forslaget om aflønning af kassereren med 45.000 kr. for 2019 til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

5. – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Budgettet er godkendt med den tilføjelse, at kassererens løn i 2019 er forhøjet med 15.000 kr. til 

dækning af 2018-arbejdet som foreslået af Johannes. 

 

6. – Valg af formand for bestyrelsen (ingen formand p.t.) 

Dirigenten bad kandidater til formandsposten om at melde sig. Ingen af de fremmødte beboere 

meldte sig. 

Kjeld spurgte dernæst, om Helge var villig til ud over posten som kasserer også at påtage sig 

formandsposten, da han i praksis, havde udført jobbet i den forløbne periode. Helge var villig til at 

stille op som formand. Generalforsamlingen diskuterede, om det var ok, og kom frem til, at Helge 

kunne stille op og evt. vælges under forudsætning af, at det ikke strider mod vedtægterne. 

Helge præciserede, at disponering på foreningens konto kræver underskrift af to forskellige fysiske 

personer. 

På den baggrund blev Helge valgt.  

 

7. – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2021: 

a.  Allan Sørensen (10) blev genvalgt  

b. Jørgen Siiger (79) blev valgt for to år 

c. Michael Lysgaard (31) blev valgt for to år 

d. Bestyrelsessuppleant for to år: Margit Nielsen (77) blev valgt. 

e. Bestyrelsessuppleant for et år: Ingeborg Vind Nielsen (62) blev valgt.* 

 

* Posten var ubesat i 2018/2019, hvorfor den resterende valgperiode er et år. 
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Derudover blev Kjeld Christiansen (9) valgt som bestyrelsesmedlem for et år. Kjeld udfylder den 

bestyrelsespost, der blev ledig, da Helge blev valgt til formand. 

 

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

Genvalgt. 

 

9. – Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant: 

a. Anders Kopping (68) blev valgt til kritisk revisor for to år. 

b. Alice Kiander (5) blev valgt til kritisk revisorsuppleant for 1 år i stedet for Jørgen Siiger, der 

blev valgt som bestyrelsesmedlem og derfor ikke kan være kritisk revisor. 

 

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

Følgende emner blev nævnt/diskuteret: 

Ingeborg Vind Nielsen (62) opfordrede beboerne til at melde sig til Hjerteforeningens indsamling 

den 28. april. Hvis vi er nok (mindst 15), der melder sig under Hvedevængets indsamlingsgruppe, 

vil Hjerteforeningen forære os en hjertestarter. Meld jer via link’et i mail af 22. marts sendt af Helge 

på bestyrelsens vegne eller på www.hjerteforeningen.dk – det haster! 

Henning Mortensen (64) gjorde opmærksom på, at beboerne ikke kan iværksætte udførelse af 

nogen af de ændringsforslag til lokalplanen, som blev vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling i november, før disse forslag er godkendt af kommunen i form af en ny lokalplan 

eller dispensationer til lokalplanen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv efter kommunens 

godkendelse skal det enkelte hus søge kommunen om tilladelse til arbejdets udførelse. 

Helge Hesselberg (13) svarede på bemærkninger og påstande udsendt via mail til hele 

bebyggelsen af en enkelt beboer, der beklageligvis ikke deltog i generalforsamlingen.  

Ingeborg Vind Nielsen (62) nævnte, at vi bør se på muligheden for at etablere ladestandere til 

elbiler, som foreslået på den ekstraordinære generalforsamling. 

Henning Mortensen (64): Dette er endnu et punkt, vi skal se på med henblik på lokalplanarbejdet. 

Helge Hesselberg (13) opfordrede beboerne til at melde sig til et eller flere udvalg.  

Mia Skjoldstrand (49) og Mette Wiigh Larsen (54) meldte sig til grøntudvalget. 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 
 
Allan Sørensen Anne Oscar Lene Hesselberg 
Næstformand Dirigent  Referent 

 

http://www.hjerteforeningen.dk/

