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GRUNDEJERFORENINGEN HVEDEVÆNGET 

 

Ordinær generalforsamling tirsdag den 7. marts 2017 
 

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 til bestyrelsen: Alan Richter (42) (villig til genvalg). 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for 2 år frem til 2019: 
 a. Bestyrelsesmedlem: Allan Sørensen (10) (villig til genvalg). 
 b. Bestyrelsesmedlem: Charlotte Petersen (32) (villig til genvalg). 
  c. Bestyrelsesmedlem: Anders Hjorth Fogh (24) (villig til genvalg). 
 d. Bestyrelsessuppleant: Ole Balch Petersen (71).  
8.  Valg af kasserer: Helge Hesselberg (villig til genvalg) 
9.  Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant: 
 a. 1 kritisk revisor for 2 år frem til 2019: Ingeborg Vind Nielsen (62) (villig til genvalg) 
 b. 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år frem til 2018: Jørgen Siiger (79) (villig til genvalg) 
 

Ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Margit Nielsen (77), som dirigent. Margit blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at forslag og regn-

skab var uddelt rettidigt.  

 

31 huse var repræsenteret ved fremmøde og 7 med fuldmagt. Det betød, at generalforsam-

lingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til forslag, der kræver behandling i henhold til 

vedtægternes §11. 

 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 

Formanden for bestyrelsen, Alan Richter (42) aflagde beretning om bestyrelsens og udvalge-

nes arbejde det forløbne år og takkede bestyrelsen og suppleanten, udvalgene, webmaste-

ren, kassereren, referenten og de beboere, der har ydet en ekstra indsats for foreningen. Be-
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retningen blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Formandens beretning kan læses 

på grundejerforeningens hjemmeside.  

 

Der blev stillet et spørgsmål vedrørende den nye forsikringsdækning for hårde hvidevarer og 

selvrisiko. Formanden svarede at der er dækning efter aftale med forsikringsmægleren og 

selvrisiko for andre emner, men at formanden vil vende tilbage med mere præcis henvisning 

til forsikringsvilkårene. 

 

Bemærk, at der afholdes orienteringsmøde om energispareplaner torsdag den 27. april. 

 

Ad 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. 

 

Ad 4. Rettidigt indkomne forslag: 

Forslag stillet af bestyrelsen om nye ordensregler. 

 

Eftersom ændringer af ordensregler kræver en godkendelse i henhold til vedtægternes §11, 

og generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig for §11-forslag, kunne forslaget ikke 

komme til afstemning. 

 

Generel diskussion om behovet for ændring af ordensreglerne. Formanden præciserede, at 

forslaget indebar en total omskrivning i forhold til de eksisterende regler samt tilføjelse af ny 

tekst. Der var enkelte spørgsmål til forståelse af tekst. Der blev ikke præsenteret indvendin-

ger mod nogen del af forslaget. Adspurgt gav generalforsamlingen udtryk for tilfredshed med 

forslaget. 

 

I tilknytning til emnet støj udtryktes ønske om varsling af naboer hvis der planlægges fest. 

Der blev dog også udtrykt behov for overbærenhed. 

 

Der var en drøftelse af muligheder for at ændre farverne på træværket i Hvedevænget, men 

der udtryktes ikke umiddelbart ønske om tiltag i den retning. 

 

Ad 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

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

 

Ad 6. Valg af formand for bestyrelsen 

Alan Richter (42) stillede op som formand. Der var ingen modkandidater, og Alan blev valgt. 

 

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant for 2 år frem til 2019 

a. Bestyrelsesmedlem: Allan Sørensen (10) 
b. Bestyrelsesmedlem: Charlotte Petersen (32) 
c. Bestyrelsesmedlem: Anders Hjorth Fogh (24) 
d. Bestyrelsessuppleant: Ole Balch Petersen (71). 
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De opstillede kandidater blev alle valgt. 
 
Ad 8. Valg af kasserer 

Helge Hesselberg (13) blev genvalgt som kasserer. 

 

Ad 9. Valg af kritisk revisor 

a. Ingeborg Vind Nielsen (62) blev genvalgt som kritisk revisor for 2 år frem til 2019. 

b. Jørgen Siiger (79) blev genvalgt som kritisk revisorsuppleant for 1 år frem til 2018. 

 

Ad 10. Eventuelt 

Følgende punkter blev nævnt/diskuteret: 

• Opkrævninger via girokort i stedet for PBS. Svar: PBS er hverken en økonomisk eller  

• tidsmæssig besparelse.  

• Fjernaflæsning af varme. Svar: Er netop installeret og afprøves til brug for aflæsning og  

• afregning fremover.  

• Dræbersnegle. De beboere, der ønsker at deltage i et snegledræberkorps, bedes melde  

• sig til Pernille (29), som vil organisere kampen. 

• Renovation og brugte batterier. Svar: Man kan lægge brugte batterier i en plastpose oven  

• på skraldespanden. 

• Registrering af buske og øvrige planter på fællesarealerne. Svar: Registrering er påbe-

gyndt og skal danne grundlag for en haveplan. Mere information følger fra Grøntudvalget. 

• Boldfang/balancebomme. Svar: Der bliver plantet bærbuske ved balancepælene på den 

sydlige græsplæne. 

• Hvordan får vi varmepenge retur, nu hvor checks er gået ud? Svar: Når varmeregnskabet 

er kommet retur fra Brunata uden fejl, vil tilgodehavende varmepenge blive modregnet i 

den næste giroopkrævning til beboerne. 

• Overholdelse af regler i Lokalplanen og henvisning til Planloven. Svar: Kommunen vil ikke 

opdatere Lokalplanen. Afvigelser fra bestemmelserne i Lokalplanen bør af kommunen en-

ten kræves overholdt eller imødekommet med dispensationer. Men det er ikke nemt. 

Kommunens og bestyrelsens rolle i forhold til overtrædelser af Lokalplanen for Hvede-

vænget blev af formanden beskrevet som en balance mellem krav om stram overholdelse 

af alle regler, som ofte tolkes ud fra forskellige holdninger til smag og tolerance, og krav 

om overholdelse af nødvendige regler om vedligeholdelse, der er betydende for naboer-

nes ejendom.  

• Beskæring af hængepilene nordligst i bebyggelsen. Svar: Beskæringen sker snarest. 

• Tak til bestyrelsen for det kæmpestore arbejde den har udført og for nyhedsbrevene. 

• Storskrald: Formanden henstillede om at man respekterer reglerne for anbringelse af stor-

skrald – som anført på det nye skilt. 

 
 
 
Alan Richter Margit Nielsen Lene Hesselberg 
Formand  Dirigent  Referent 


