
Referat      
                               Grundejerforeningen 

                                                                     Thorsvænge Rødvig 

 

Møde: Ordinær generalforsamling i G/F Thorsvænge 

Dato: 11.marts 2019 

Deltager: 20 parceller var repræsenteret 

Referent: Susanne Mie Rohde 

 

 
 
 
 
 
Dagsorden:  

 
1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller 

 
 

2. Beretning fra bestyrelsen om grundejerforeningens virksomhed siden 

den ordinære generalforsamling 2018 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse 
 

 
4. Forslag fra medlemmerne. 

Bilag A: stillede af Ernst Børresen TV253 
Bilag B: stillede af Ernst Børresen TV253 

 

Frist for skriftligindlevering til formanden er 14 dage før afholdelse af 

ordinærgeneralforsamling. Indkomne forslag vil blive offentliggjort på 

foreningens hjemmeside senest 8 dage før afholdelse af ordinær 

generalforsamling. 

  

5. Forslag fra bestyrelsen: 

Bilag C forelæggelse af budget og kontingent 2019 til godkendelse. 

Bilag D forslag om bestyrelses vederlag 

  
6. Valg til bestyrelse. På valg er følgende: 

 

Formand for 2 år. (Kenni)  

          Bestyrelse medlem for 2 år. (Susanne)  

          

7. Valg af 2 suppleanter  
   

 
8. Valg af 2 billagskontrolanter og 1. bilagskontrolant suppleant. 
  

9. Eventuelt 
     

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 
Revideret regnskab 2018 og budget 2019 samt bestyrelsens forslag til 

kontingents fastsættelse kan ses på foreningens hjemmeside 

thorsvaenge.dk 14 dage før generalforsamlingen. 

 



 

Referat 

 
 

1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller 

 
Formanden bød velkommen 

 
Som dirigent forslog bestyrelsen Lars Flaskager, der blev valgt af 
generalforsamlingen. 

Lars konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 
 

Stemmetæller: Mogens og Synnøve. 
 
 

2. Beretning fra bestyrelsen om grundejerforeningens 

virksomhed siden den ordinære generalforsamling 2018 

 

Formanden aflagde foreningens beretning (Beretningen ligger i      

separat PDF) 

 

Fra Salen:  

Mogens Hildebrandt gav bestyrelsen ros for at holde kontingentet på 

det samme i flere år. Mogens spurgte ind til vinterbekæmpelse og 

mængden af saltningen. 

Kenni svarede på dette og sagde at det er bestyrelsens og 

generalforsamlingens beslutning om vi forsat skal have 

vinterbekæmpelse. Der var Ikke andre spørgsmål til beretningen. 

Beretningen godkendt 

 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse 
Mogens har spørgsmål til v. Fællesarealer. 

Kenni svare at det drejer sig om ukrudtsbekæmpelse, beskæring af træer 
og fejning. 
Regnskab godkendt. 

 
4. Forslag fra medlemmerne. 

Bilag A: stillede af Ernst Børresen TV253 
Ingen kommentar til bilag: 
Bilag B: stillede af Ernst Børresen TV253 

Ulla påpeger at når der bygges er der tit materialer på vej og fælles 
Arealer og disse bliver ofte ødelagt af dette. Bestyrelsen vil gerne have 

besked hvis der er noget som skal reetableres så tager vi kontakt til rette 
vedkommende. 
Ulla: kan der laves oplysning om hvor man kan parkere. 

Der var en livlig snak om vores grønne områder, Bestyrelsen vil meget 
gerne starte et udvalg så vi kan få et bedre og flotter område.  

Kan vi få nogle til at kontakte parcelhusejernes landsforeningen og høre 
hvordan vi griber dette an. 
 

 
5. Forslag fra bestyrelsen: 

Bilag C forelæggelse af budget og kontingent 2019 til godkendelse. 



Bilag D forslag om bestyrelses vederlag 

En dialog om hvad der laves og hvad kræves der for at sidde  

i en bestyrelse. 

Peter gennem gik budget forsalgene:  

 

Kenni talte om det ikke er et ønske om honorar men et ønske om at få 

flere til at få interesse for bestyrelses arbejde. 

 

Budget 1 Normal uden vederlag blev enstemmigt vedtaget med 20 

stemmer. 

 

 

6. Valg til bestyrelse. På valg er følgende: 
 

Formand for 2 år. (Kenni) genvalg 

          Bestyrelse medlem for 2 år. (Susanne) genvalg 

          Morten Herskind udtræder:  

          Ulla TV263: Bestyrelse for 1år valgt  

 
7.  Valg af 2 suppleanter:  

     Morgen TV209B: 1år 
           Birger TV149A: 1år 

 
 
8. Valg af 2 billagskontrolanter og 1. bilagskontrolant suppleant. 

          Karin 149A:  
          Anette 109        

          Gitte 101B:  
 
 

9. Eventuelt. 
    Der blev talt om at lave et udvalg for forbedring af grønt område  

      
    Kenni TV127: 

          Jes TV263:  

          Ulla TV263:  
          Mogens TV209B: 

 
Hvis der er andre som vil være med kontaktes Formanden  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Referent Dirigent


