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Grundejerforeningen Hvedevænget 
Generalforsamlingen tirsdag den 5. oktober 2021 

 

Referat 

 

 
Grundet forsamlingsrestriktionerne som følge af Covid19-pandemien blev den ordinære 
generalforsamling for året 2020 ikke afholdt i marts 2021, men udskudt til den 5. oktober 2021. 
 
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, Helge Hesselberg ikke villig til genvalg 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2023: 

a. Bestyrelsesmedlem: Allan Sørensen (10) (villig til genvalg) 
b. Bestyrelsesmedlem: Jørgen Siiger (79) (villig til genvalg) 
c. Bestyrelsesmedlem: Michael Lysgaard (31) (villig til genvalg) 
d. Bestyrelsessuppleant: Margit Nielsen (77) (ikke villig til genvalg) 

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

a. Revisor for to år frem til 2023: Mangler, idet Erik Johannes Aagaard (34) er fraflyttet 
bebyggelsen 

b. Kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2022: Alice Kiander (5) (villig til genvalg) 
10. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 
 

 
1. – Valg af dirigent 

Michael Bech Madsen (8), blev valgt som dirigent uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

Optælling af stemmeberettigede 

Ved optælling blev det konstateret, at 28 ud af 80 huse var repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt. 
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2. – Bestyrelsens beretning for det forgangne år 

Foreningens formand, Helge Hesselberg (13), havde inden generalforsamlingen udsendt beretningen 
for det forgangne år på mail til beboerne. 

Helge svarede på spørgsmål til beretningen, blandt andet om differentiering af den forventede 
ekstraregning i forbindelse med Norfors’s indførelse af afgift på dårlig afkøling i systemet. 

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. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

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 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

5. – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Spørgsmål til arbejdet med etablering af ladestandere i Hvedevænget. Svar: Tilbud i forbindelse med 
ladestandere vil blive forelagt beboerne på en ekstraordinær generalforsamling. Arbejdet med 
indhentning og vurdering af tilbud er omfattende, blandt andet fordi udviklingen går hurtigt på 
området. 

Budgettet og kontingentet blev godkendt. 

 

6. – Valg af formand for bestyrelsen 

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

Helge accepterede at fortsætte på posten indtil næste ordinære generalforsamling. 

 

7. – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2023: 

a.  Allan Sørensen (10) blev genvalgt 
b.  Jørgen Siiger (79) blev genvalgt 
c.  Michael Lysgaard (31) blev genvalgt 
d.  Michael Bech Madsen (8) blev valgt til bestyrelsessuppleant 

 

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

Genvalgt. 
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9. – Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant: 

Dirigenten bad kandidater til posten som kritisk revisor for to år frem til 2023 om at melde sig. 

a.  Kjeld Christiansen (9) blev valgt til kritisk revisor for to år 
b.  Alice Kiander (5) blev genvalgt som kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2022 

 

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

Følgende emner blev nævnt/diskuteret: 

Det planlagte center, Format, på Cirkelhusgrunden. Bestyrelsen har ikke modtaget oplysninger 
særskilt og ved derfor ikke mere end det, alle beboere har kunnet læse i lokalaviserne. Bestyrelsen 
vil søge at få flere oplysninger om projektet på det årlige møde, som kommunen holder for 
repræsentanter fra alle grundejerforeninger i Fredensborg Kommune. 

Charlotte (32): Børne- og aktivitetsudvalget mangler medlemmer. (Læs om udvalget på 
hjemmesiden.) 

Diskussion om brugen af Facebook og hjemmesiden. 

Kørsel på stierne. Edith (48): Vigtigt at der ikke forekommer kørsel på stierne. Børn skal kunne  
færdes sikkert. Kjeld (9): Vigtigt at Ordensreglerne moderniseres, så de muliggør adgang for 
håndværkere i forbindelse med renovering af vores huse. Behovet for renovering stiger med husenes 
alder. Diskussion om kørsel på stierne (vareleverancer, håndværkere og redningskøretøjer). 
Ændringer af Ordensreglerne må ikke være i strid med Lokalplanen. Bestyrelsen arbejder med 
sagen. 

Spørgsmål til det fælles farveudtryk i vores huse. Svar: Farvevalg er reguleret af Lokalplanen. Men 
kommunens arbejde med Lokalplanen er blevet udsat, blandt andet på grund af Covid19. Udvalgets 
medlemmer vil blive kontaktet af bestyrelsen, når kommunen tager fat på Lokalplansarbejdet. 

Forslag om udskiftning eller opmaling af skiltet ”Hvedevænget” ved indkørslen til den sydlige p-plads. 
Skiltet er meget slidt. Svar: Det tager bestyrelsen sig af. 

Affaldsbeholderne er udsatte ved kraftig blæst. Risiko for at de tages af blæsten og forårsager 
skader. Forskellige løsninger/rokeringer blev diskuteret. 

Bestyrelsen kontakter kommunen. 

Opfordring til alle beboere om at tjekke, at alle hjulbremser på affaldsbeholderne er aktiveret, når 
man nu alligevel ’besøger’ affaldsbeholderne. 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 

 

 

Helge Hesselberg Michael Bech Madsen Lene Hesselberg 

Formand Dirigent  Referent 


