
8. marts 2011 

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Tangbjerg 
8. marts 2011 kl. 19.00 på Ølstykke Bibliotek. 

 
 
1) Valg af dirigent 

Bjarne Jensen blev valgt. 
 
2) Formandens beretning. 

Rev. Referatet vedlagt. 
Kommentarer til beretningen. 
Vejbump fremlagt til kommunen. 
Ønsker om rep. af ekst. vejbump. 

 
3) Fremlæggelse af revideret regnskab. 

Ingen spørgsmål til regnskabet. 
 
4) Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 

Ellen fremlagde forsalg om beboerhus – 1) Gl. børnehave, 2) Nyt beboerhus, 3) Intet. 
 
Der var en længere diskussion om hvor vidt budgettet dækker inventar mv., at EK 
anerkender ikke GF tangbjergs ”ret” til børnehaven, at Statsforvaltningen er enig med 
EK. Desuden var snak om ønsker til ”datterselskab” eller andet det kan drive beboerhus. 
Også snak om det kunne være en positiv ting for området at få medborgerhus. 
 
Ellen kunne informere om at børnehaven var udlejet pr. d.d. til Frederiksberg Kommune. 
 
Afstemning om emnet: 
1) For: 13  Imod: 60  Blank: 6 
2) For: 16  Imod: 60  Blank: 6 
3) For: 60  Imod: 13  Blank: 5 
 
Forslag 3 vedtaget. Bestyrelsen foretager sig ikke videre med hensyn til at etablere et 
beboerhus. 

 
5) Forslag fra medlemmerne.  

1) Forslag fra Grøn gruppe om indretning af legepladsen. 
 
Afstemning om emnet: 
For: 18 Imod: 42  Blank: 10 
 
Forslaget forkastet. 
 

2) Snerydning 
 
Afstemning om emnet: 
For: 14 Imod: 57  Blank: 6 
 
Forslaget forkastet. 
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6) Fremlæggelse af budget. 
Fremlagt under/efter pkt. 3 
 
Kommentarer til budgettet: 
Der var spørgsmål til udsving vedr. hjemmesidens udgifter. Årsag er pris på 
lagerkapacitet mv. 
Der var ønsker regnskab på nettet. Regnskab kommer på nettet efter 
generalforsamlingen. 
Der var forslag til at overveje at overskud i foreningen bruges til nedslag i vederlag til 
grundejerforeningen. 

 
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

 
Ellen Schmidt  ønsker ikke genvalg 
Britta Ottosen  ønsker ikke genvalg 
Henrik Jørgensen  modtager genvalg 
Hannah Rueløkke ikke på valg 
Carsten Iversen  ikke på valg 
 
Henrik blev genvalgt. 
 
Følgende kandidater stiller op til valg: 
Rikke Dietzer-Fog, Violinvej 17 
Nikolaj Bagge, Harpevej 4 
 
Begge blev valgt til bestyrelsen. 

 
8) Valg af 2 suppleanter. 

 
Finn Petersen Harmonivej 34 
Tine Thomsen Fagotvej 12 
 
Begge blev valgt. 

 
9) Valg af regnskabskyndig revisor. 

 
Marianne Davidsen modtager genvalg 
 
Marianne blev genvalgt. 

 
10) Eventuelt. 

 
Der opstilles skab + poser til hundeluftere på fællesarealet. 
 
Snak om overgangen ved Tangbjergvej, lysforhold og fodgængerovergang. 
 
Rense-container på fællesarealet, hvor længe skal den blive stående og under hvilke 
forhold. Ny bestyrelse må tage stilling til om man vil tage emnet op. 
 
Hegn ved åen bukket ned. Der er forsøgt at plante træer, da udgiften til nyt hegn løber 
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op over 100.000. 
 
Opfordring til at passe sin hund, særligt dennes efterladenskaber 
 
Tak til bestyrelsens for det arbejde der er brugt i året der gik. 

 

Referent. Henrik Jørgensen 
 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig   
 
Formand  Nikolaj Bagge Harpevej 4  
Næstformand Henrik Jørgensen Symfonivej 7 
Kasserer  Hannah Rueløkke Tangbjergvej 27 
Sekretær  Rikke Dietzer-Fog Violinvej 17 
Bestyrelsesmedlem Carsten Iversen Tangbjergvej 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendt af dirigent    Godkendt af bestyrelsen  

 


