
Grundejerforeningen Tårnby Eng 

Generalforsamling 2014 
 

Forslag vedr. budget og regnskab 

Det fremsendte regnskab viser realiseret årsregnskab 2013-14 samt budget 2014-15. 

Jeg foreslog på sidste års generalforsamling, at der også bør være en kolonne med budget for det 

afsluttede regnskabsår, så man umiddelbart får mulighed for at sammenligne de realiserede tal med 

det vedtagne budget. Dermed vil afvigelser tydeligt fremgå og kan kommenteres af kassereren. 

Dette forslag kom ikke til afstemning, men blev ført til referat. 

Jeg vil derfor gentage forslaget nu og bede om, at det bliver sat til afstemning. 

Begrundelse: 

Det afsluttede regnskab viser udgifter på 31.024 kr. mod et budget på 19.400 kr. Dette er en 

afvigelse på 11.624 kr. eller 60%, som må siges at være ret voldsom og med den konsekvens, at 

overskuddet faldt fra 33.600 kr. til 20.047 kr. 

Forklaringen på denne store afvigelse er udgifter til udskiftning af vejtræer, som var en konsekvens 

af en generalforsamlingsbeslutning om at yde tilskud til genplantning af træer ved indkørsel. 

Bestyrelsen fremlægger på hver generalforsamling forslag til næste års budget. Det bør overvejes, 

om beslutninger på generalforsamlingen, der kan betyde store merudgifter for foreningen, skal 

indarbejdes i dette forslag, så man på mødet kan vedtage et endeligt, revideret budget.  

 

Forslag vedr. foreningens hjemmeside 

Der er ikke gennemført de forslag vedr. hjemmesiden, som blev enstemmigt vedtaget på sidste års 

generalforsamling: 

- Bestyrelsen pålægges at opdatere hjemmesiden og holde den løbende ajour. Hvis ingen i 

foreningen kan påtage sig at vedligeholde hjemmesiden, må bestyrelsen have fuldmagt til at søge 

ekstern hjælp, og der må afsættes et beløb til dette i budgettet. 

- Alle grundejere skal tildeles et kodeord 

- Budget og regnskab skal være tilgængelige på hjemmesiden beskyttet med kodeord. 

- Relevant korrespondance med kommunen og andre grundejerforeninger bør lægges på 

hjemmesiden som orientering til medlemmerne. 

- Det indføjes i foreningens vedtægter, at nye grundejere skal opgive deres e-mail adresse samt 

telefonnummer. 

- Bestyrelsen beslutter, hvilke oplysninger på hjemmesiden der skal beskyttes af kodeord. 

Forslaget gentages derfor nu med følgende tilføjelse: 

- Oversigten over foreningens medlemmer med telefonnummer og e-mail adresse skal beskyttes af  

kodeord. Udenforstående skal kun have mulighed for at kontakte formanden via denne e-mail 

adresse: formanden@taarnbyeng.dk 

Begrundelse: 

Hjemmesiden blev oprettet for 3 år siden, men fungerer endnu ikke efter hensigten. 

Jeg var inde på hjemmesiden den 14. oktober, hvor det var svært at konstatere nogen udvikling 

siden sidste års generalforsamling. Under menuen "NYT!" var sidste melding fra 4. februar. På 

forsiden stod der en opfordring til at indmelde evt. fejl og mangler. Det gjorde jeg allerede i en mail 

den 2. marts, men de fejl var ikke blevet rettet. 

Ved et forsøg i dag på igen at se hjemmesiden blev jeg mødt med et krav om adgangskode for at 

blive logget ind - det kodeord har vi aldrig fået, selvom det blev besluttet på generalforsamlingen 

sidste år. 

Med venlig hilsen, Jan Christensen, Glamsbjergvej 29, den 6. november 2014 


