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Toftehøjskolen. 

Dagsorden: 

Formanden byder velkommen. Der bliver uddelt ”rygestop kurser” til alle med brændeovne.  
 

1. Valg af dirigent: Henrik Sørensen, Tangbjergvej 27 

Indkaldelsen er uddelt rettidigt.  

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

Formandens tale er vedlagt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Regnskab godkendt. 

4. Forslag fra bestyrelsen; herunder fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet er uændret på 400kr./år 

5. Forslag fra medlemmerne. Ingen indkomne forslag. 

6. Fremlæggelse af budget. 

Budget godkendt. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

På valg:  

Carsten Iversen – ønsker genvalg – er genvalgt 

Hannah Rueløkke – ønsker genvalg – er genvalgt 

Ellen Schmidt – fratrådt bestyrelsen da hun er flyttet 

Britta Ottosen – tidligere suppleant, ønsker genvalg – er genvalgt 

Emilie Nielsen, Tangbjergvej 9 ønsker at stille op – bliver valgt. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har et stort ønske om at få nogle suppleanter der vil deltage aktivt i 

bestyrelsesarbejdet. 

Lina Madsen, Harmonivej 19 og Børge Clausen, Tangbjergvej 52 bliver valgt. 

Stor tak til Finn Petersen som har været suppleant de sidste mange år. 

9. Valg af regnskabskyndig revisor.  

Marianne Davidsen ønsker genvalg – bliver valgt. 

10. Eventuelt. 
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 Færdselstavler i Tangbjerg – de er svære at se, bla. at Harmonivej er en blind vej. 

Problemet er de store lastbiler der pludselig skal bakke når de kommer ned i enden 

af Harmonivej. Bestyrelsen vil gå i dialog med kommunen om der er mulighed for 

bedre skiltning. 

 For enden af trappen på Harmonivej er metal bommene skåret så dårligt af, at det er 

nemt at skære sig på. Bestyrelsen kigger på det og taler med kommunen om det. 

 Bro over Værebro Å: Det har været vendt på generalforsamlingen før. Bekymringen 

er at det bliver for nemt for de kriminelle at få en ekstra flugtvej, samt de beboere 

der bor i Jyllinge vil benytte vores faciliteter, da de ikke selv har en legeplads. Man 

taler om muligheden for at lave en ”trampesti” langs med åen op mod fjordstien. Det 

kræver at nogle melder sig til at lave en arbejdsgruppe for at se på hvilke løsninger 

der er mulige, hvad er lovligt, hvad må vi, hvad koster det osv. Hvem melder sig?? 

 Cykelsti til Stenløse ad Krogholmvej som kommunen har lovet at lave men endnu 

ikke har effektueret. Forespørgsel om det er en sag bestyrelsen vil gå ind i? Det 

kigger bestyrelsen nærmere på. 

 Hvordan står det til med børnehaven? Den har været til høring og den er sat til salg 

og må sælges til alm. Beboelse eller børnehave. 

 

 

Mvh. Tine Thomsen, formand 

formand@tangbjerggrundejerforening.dk 
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