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Grundejerforeningen Hvedevænget 
Ordinær generalforsamling tirsdag den 26. april 2022 

 

Referat 

 
 
Dagsorden for generalforsamlingen 
 

1. Valg af dirigent 
2. Orientering om El-ladere i Hvedevænget 
3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år 
4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og kritiske revisorer 
5. Rettidigt indkomne forslag 
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
7. Valg af formand for bestyrelsen, Helge Hesselberg ikke villig til genvalg 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2024: 

a. Bestyrelsesmedlem: Henning Mortensen (64) (villig til genvalg) 
b. Bestyrelsesmedlem: Peter Kromann (74) (villig til genvalg) 
c. Bestyrelsesmedlem: Mark Haag (47) (villig til genvalg) 
d. Bestyrelsessuppleant: Ingeborg Vind Nielsen (62) (ikke villig til genvalg) 

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

a. Revisor for to år frem til 2024: Søren Carstensen (78) (villig til genvalg) 
b. Kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2023: Alice Kiander (5) (villig til genvalg) 

11. 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. 

Optælling af stemmeberettigede 

Ved optælling blev det konstateret, at 62 ud af 80 huse var repræsenteret, heraf 17 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. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
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2. – Orientering om El-ladere i Hvedevænget 

Henning (64) præsenterede forslaget om etablering af ladestandere i Hvedevænget. 

Kristoffer og Simon fra Drivee fremlagde Drivee’s system til etablering og drift af el-ladestandere og 
svarede på spørgsmål. 

Bestyrelsen har benyttet en uvildig rådgiver, Chris, fra rådgivningsfirmaet Ladeløsning til afdækning 
af markedet. Chris orienterede om markedet og de forhold, der danner grundlag for bestyrelsens 
forslag. Chris svarede også på spørgsmål fra generalforsamlingen. 

Dirigenten foreslog derefter, at generalforsamlingen fremrykkede afstemningen om forslaget 
om etablering af ladestandere i Hvedevænget, sådan at forslaget blev sat til afstemning på 
dette tidspunkt. Det blev godkendt. 

Forslaget om etablering af ladestandere i Hvedevænget blev derefter sat til afstemning og 
vedtaget. 

Forslaget, der blev vedtaget, er betegnet: ”FORSLAG DER SKAL STEMMES OM: 
Ladestandere i Hvedevænget, inkl. Bilag 1 og Bilag 2.” 

 

3. – 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. 

Der var bemærkninger til beretningens omtale af kommunens svar på spørgsmålet om kørsel på 
stierne. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

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

Kassereren aflagde regnskab og svarede på spørgsmål fra generalforsamlingen, hvorefter 
regnskabet blev godkendt. 

 

5. – Rettidigt indkomne forslag 

Forslag til etablering af ladestandere i Hvedevænget 

Vedtaget, se punkt 2 ovenfor. 

 

Forslag om indkøb af faldunderlagsfliser 

Forslaget blev trukket. 

 

Forslag om opstregning af ekstra P-plads på den nordlige parkeringsplads 

Forslaget blev vedtaget. 
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Forslag om skiltning vedrørende hundeluftning 

Forslaget indeholdt to punkter, hvorfor dirigenten foreslog, at forslaget blev sat til afstemning som 2 
forslag. Det blev godkendt. 

Forslag 1: Skilte opsættes ved fællesarealerne: ”Luftning af hunde forbudt på fællesarealerne” 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

Forslag 2: Skilte opsættes ved gangarealer: ”Husk venligst at opsamle din hunds efterladenskaber, 
tak” 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag om vedtægtsændringer 

Forslaget blev vedtaget. Dog blev bestyrelsen pålagt, at korrigere hidtidige uoverensstemmelser i 

forbindelse med frist for udsendelse af regnskab (§ 16) og varsel ved indkaldelse af ekstraordinær 

generalforsamling (§ 9). 

 

6. – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Budgettet og kontingentet blev godkendt. 

 

7. – Valg af formand for bestyrelsen 

Dirigenten bad kandidater til formandsposten om at melde sig. 

Michael Bech Madsen (8) blev foreslået og valgt. 

 

8. – Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for to år frem til 2024: 

a.  Henning Mortensen (64) blev genvalgt 
b.  Peter Kromann (74) blev genvalgt 
c.  Helge Hesselberg (13) blev valgt 
d.  Mark Haag (47) blev valgt til bestyrelsessuppleant for 1 år (Mark erstatter Michael Bech 

Madsen på posten) 
e.  Sebastian Victor Schrøder (7) blev valgt til bestyrelsessuppleant  

 

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

Genvalgt. 

 

10. – Valg af kritisk revisor samt revisorsuppleant: 

a.  Søren Carstensen (78) blev genvalgt som kritisk revisor for to år frem til 2024 
b.  Alice Kiander (5) blev genvalgt som kritisk revisorsuppleant for et år frem til 2023 
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11. – Eventuelt (under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning) 

Følgende emner blev nævnt/diskuteret: 

Spørgsmål: Arbejder bestyrelsen med problemet omkring returvarme og varmesystemet i lyset af den 
incitamentsafgift, Norfors pålægger brugerne fra og med 2022. 

Svar: Bestyrelsen arbejder med det, men det er kompliceret og kræver involvering af både Norfors og 
Brunata, som står for udarbejdelse af varmeregningerne til de enkelte huse. Der henvistes til 
redegørelsen om incitamentsafgiften, som kan læses på Hvedevængets hjemmeside. 

Forslag om, at der opsættes skilte med ”Privat område”. 

Svar: Skilte på området skal godkendes af kommunen. 

Problem med løse chaussesten. 

Hvedearbejdsdagene i 2022 er planlagt til den 11. juni og den 3. september. 

Yderligere diskussion om skilte og luftning af husdyr. 

 

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen. 

 

 

 

Helge Hesselberg Michael Bech Madsen Lene Hesselberg 

Formand Dirigent  Referent 


