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Generalforsamling 2015 

Referat af den ordinære generalforsamling som blev afholdt: 

Mandag d.23 marts kl.19.00 i kantinen på Toftehøjskolen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Bjarne Jensen, Andantevej 4. Indkaldelsen er sket lovligt 

med min. 3 ugers varsel. 

Antal deltagere: 22 parceller 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år: 

beretning er vedlagt. 

 Forespørgsel om der kan sprøjtes mod mælkebøtter på græsset på 

fællesarealet. Ellers om der kan blive slået oftere når det er slemt med 

mælkebøtter. Vi spørger ”de grønne smølfer”. 

 Forespørgsel om der er mere nyt i forhold til stormflods sikring. Roskilde 

Kommune har møde i april/maj. Det er Roskilde Kommune der fører an i 

arbejdet, da de har langt større udfordringer end vi har i Egedal. Der må 

ikke laves noget i Roskilde der har en negativ konsekvens for os. Egedal 

er med i processen og bliver også hørt. Det er stadig tidligt i forløbet og 

det er endnu uvist hvor meget det kommer til at koste for den enkelte. 

Tidshorisonten er også uvis. Hvis man vælger dige løsningen har Roskilde 

Kommune en forventning om at det er etableret indenfor 5 år, 

medmindre der kommer en klage, så tager det hele længere tid. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: godkendt 

4. Forslag fra bestyrelsen: ingen forslag 

5. Forslag fra medlemmerne: ingen forslag 

6. Fremlæggelse af budget. Kontingent fastholdes på 400kr. 
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 Der er sat ekstra penge af til advokat for at få kigget på vores servitutter. 

Der er sat ekstra af til fællesarealet, bla. fordi vi skal have fældet en del 

træer, samt dræneret ved overgangen mellem de 2 græsarealer på 

fællesarealet. 

 Budget godkendt. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg: Tine Thomsen – modtager genvalg: valgt 

  Carsten Iversen – modtager genvalg: valgt 

  Hannah Rueløkke – modtager genvalg: valgt 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Johnny Davidsen, Violinvej 27.  

9. Valg af regnskabskyndig revisor.  

Marianne Davidsen - modtager genvalg: valgt. 

10. Eventuelt. 

 Spørgsmål om børnehaven: den er blevet solgt til en privat person. 

 Spørgsmål omkring hjertestarter, om det er en ide at vi får sådan en, de 

kan søges via Tryg Fonden så man kan få den gratis. Tine forklarer om 

hjertestartere og vi debatterer om det er en god ide at vi får en herude. 

Bestyrelsen vil gerne vide om der er interesse for at vi etablerer et 

førstehjælpskursus herude i stedet: der bliver stemt om der er interesse 

for det. Det er der, så bestyrelsen vil gå videre med det. 

 Klage over den dårlige udkørsel der er lavet fra Tangbjerg og mod 

Jyllinge. Kantstenen er for høj så man nemt rammer den. Bestyrelsen vil 

gerne forsøge at spørge kommunen igen om de vil lave kantstenen om. 

 Spørgsmål på status vedr. nye gadelamper i Tangbjerg. Egedal kommune 

havde ikke penge til det projekt sidste år, men det vil ske i år. De sidste 

luftledninger bliver fjernet og der bliver opsat nye gadelamper i år.  
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 Ønske om der ikke kan blive fjernet flere træer på venstre side af 

udkørslen fra Tangbjerg, da de gør udkørslen farlig. Bestyrelsen går 

videre med dette til kommunen. 

 Spørgsmål om huller på Harmonivej/Tangbjergvej, om de ikke kan blive 

udbedret. Det er muligt som grundejer at hente en app der hedder ”tip 

egedal” hvor man kan tippe kommunen om huller i vejene. Det er også 

muligt at gøre det via kommunens hjemmeside. Bestyrelsen vil gerne 

opfordre grundejerne til selv at ”tippe” kommunen, da det er svært for 

bestyrelsen at opdage alle huller herude. 

 Der ligger stadig sandsække på fællesarealet efter stormen. Det er 

beredskabet der skal fjerne dem. Bestyrelsen har kontaktet beredskabet 

tidligere om at få dem fjernet, vi gør det igen. 

 Vedr. hundelorte så er det stadig et problem herude. Bestyrelsen har i 

dag til general forsamlingen uddelt ”hundeposer” til alle. Der findes en 

hundelov som skal overholdes. I paragraf 3 står der at det ikke er lovligt 

at en hund går uden snor i bymæssig bebyggelse og uden at man har styr 

på den. Den må heller ikke færdes på andres grund. Det er muligt at 

politi anmelde det når en hund går rundt uden ejer. Vi henstiller samtidig 

til at man tager hensyn til sine naboer, også når det kommer til andre dyr 

(katte, kaniner osv.). De skal ikke være til gene for naboerne, så må man 

sørge for at holde dyret på sin egen grund. 

 Opfordring til at når man ved hvem det er der ikke samler op efter sin 

hund, så henvend dig til personen selv. Det er ok på en pæn måde at 

gøre opmærksom på at der skal samles op efter egen hund.  

 Frustration om katte der også skider i andres haver. Henstilling til at man 

også sørger for at ens kat ikke er til gene for andre.  
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 Spørgsmål om de nye gadelamper er udstyret med WiFi som de er i 

Fredericia. Det er der ikke planer om. En anden gør opmærksom på at 

det vil være forældet om få år, derfor er det ikke en god ide. 

 

Mvh. Tine Thomsen, formand 

formand@tangbjerggrundejerforening.dk 

 

 

 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand: Tine Thomsen 

Næstformand: Emilie Just Nielsen 

Kasserer: Britta Ottosen 

Sekretær: Hannah Rueløkke 

Bestyrelsesmedlem: Carsten Iversen 
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