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Generalforsamling 2016 

Referat af den ordinære generalforsamling som blev afholdt: 

Tirsdag d.8/3-2016 kl.19.00 i kantinen på Toftehøjskolen  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent – Bjarne valgt. Indkaldelsen er rettidigt indkaldt. 

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

beretning vedlagt 

 Spørgsmål om kommunen har intention om at samarbejde med 

bestyrelsen i forbindelse med huset på Fagotvej og flygtninge. Det er 

bestyrelsens opfattelse at det vil de gerne, men vi har endnu ikke hørt 

noget i forbindelse med vores klage. 

 Spørgsmål om kommunen har tænkt sig at overdrage vejene til 

grundejerne. Det er der så vidt vi ved ikke. 

 Spørgsmål om der er noget nyt omkring fibernet herude. Det er der ikke, 

men vi vil gerne nedsætte et udvalg der kan kigge på det. Flere mener 

dog det er irrelevant, da det er forældet, da 5G vinder frem hurtigt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse - godkendt 

4. Forslag fra bestyrelsen; herunder fastsættelse af kontingent. 

 Kontingent ønskes øget til 600 kr. – begrundes med at der ikke har været 

kontingent stigning længe og at ting koster mere i dag end for 15 år 

siden. Desuden har vi valgt at De Grønne Smølfer skal have endnu flere 

opgaver herude da der ikke dukker nogen op til vores arbejdsdage og vi 

ønsker at vores fællesarealer skal holdes pæne og i orden. 
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 Ønske fra grundejere herude der bor på Harmonivej, at der bliver slået 

græs helt op til deres grunde, da der lige nu er problemer med højt græs 

op til skellet. 

 Spørgsmål omkring de penge der er sat af til advokat. Vi kommer ikke ret 

langt for 10-15.000kr da advokater er dyre og der er rigtig meget arbejde 

i at få styr på vores servitutter. Vi har i år brugt 10.000 kr. alene på at få 

en advokat til at kigge på 2 af vores servitutter. 

 Spørgsmål om hvad man får for de 200kr ekstra man skal betale? – man 

slipper bla. for arbejdsdagene ved at smølferne nu har overtaget alt 

arbejdet på vores fællesarealer.  

5. Forslag fra medlemmerne – der er ikke kommet nogen 

6. Fremlæggelse af budget.  

 Der stemmes ved håndsoprækning om kontingent stigning til 600kr. -   

21 for og 7 imod. Dermed er kontingent stigningen vedtaget.  

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg: Hannah Rueløkke – stopper 

  Britta Ottosen – på valg – ønsker genvalg – valgt. 

  Emilie Just Nielsen – på valg – ønsker genvalg – valgt. 

 Janus Pedersen, Sonatevej 5 melder sig til bestyrelsen. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 Joe Petersen, Obovej 3 

 Kim Olsen, Harmonivej 24 

9. Valg af regnskabskyndig revisor.  

Marianne Davidsen – ønsker genvalg – valgt. 

10. Eventuelt. 
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 Spørgsmål om snerydning i Tangbjerg. Kommunen rydder kun 

Tangbjergvej. Vi kan forsøge at finde et privat firma og se hvad det vil 

koste. 

 Opfordring til at beboerne i bunden af Tangbjergvej ikke parkerer på 

vejen, da det er svært om morgenen at komme ud af Tangbjergvej, især 

når skraldebilen kommer eller skolebussen. 

 Opfordring til at man ikke parkerer på vendepladsen. Det er muligt for 

grundejerne selv at klage til Egedal Kommune hvis man ikke mener en 

nabo holder lovligt parkeret. Bestyrelsen har ingen mulighed for at gøre 

noget. 

 Ønske om en jubilæums fest for de beboere der har boet her i 50 år  

Det vil bestyrelsen rigtig gerne kigge nærmere på. 

 Alex er blevet valgt ind som repræsentant for bestyrelsen i det 

kommende digelaug. Alex får en blomst for sin store indsats omkring 

kystsikring. 

 

Mvh. Tine Thomsen, formand, formand@tangbjerggrundejerforening.dk 
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