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Generalforsamling 24. november 2015 
Beslutningsreferat 
 

 
Beslutningsreferat fra årets ordinære generalforsamling afholdt på Korsvejens 

Skole. 

 

 

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 

Ud over bestyrelsen havde 4 (fire) personer fundet vej til mødet. Ingen stemmeberettiget 

parcel var ved fuldmagt repræsenteret.  

 

 

1. Valg af dirigent 

Nils Hermansen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt.   

 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder samt 

deltaget i op til flere udvalgsmøder.  

Aktiviteterne er nærmere beskrevet i den skriftlige udgave af Bestyrelsens beretning som 

blev uddelt og oplæst på generalforsamlingen. 

Bestyrelsens beretning findes dels bilagt det omdelte beslutningsreferat dels uploaded på 

foreningens hjemmeside. 

Der var spørgsmål til ejerskabet af vort kloaknet. 

Svar: Hver enkelt parcel ejer kloakledningen som går ud til hovedbrønden, som er den 

første brønd efter fedtbrønden. Kloakrøret fra hovedbrønden og ud i vejen er ejet af 

kommunen. 

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning, som herefter blev vedtaget. 

 

  

3. Regnskab og budget 

Kassereren og formanden gennemgik det reviderede regnskab og budget. Det blev 

fremhævet af bestyrelsen selv, at den fremover vil sikre rettidig rykning af udestående 

kontingenter. 
Regnskab og budget blev godkendt. 

Regnskab og budget findes dels bilagt det omdelte beslutningsreferat dels uploaded på 

foreningens hjemmeside. 

 

 

4. Indkomne forslag 

Forslag 1, Indgangspartier og carporte : vedtaget enstemmigt  

Forslag 2, Beplantning i forhaver  : vedtaget enstemmigt  

Forslag 3, Kommunikation fra foreningen : vedtaget enstemmigt 

Forslag 3 vedtaget med tillæg af kontakt e-mail-adressen formanden@taarnbyeng.dk.  

 

  

5. Fastsættelse af kontingent  

Formanden startet dette punkt ved at spørge om nogen havde kommentarer til 

nuværende kontingent.  Bør den være højere eller lavere, også set I lyset af at vi på et 

tidspunkt vil have et behov for at finansiere vedligehold af fællesarealer som f.eks. fortove 

og veje? 

Der var ingen som argumenterede for at ændre kontingentet, som efterfølgende blev 

vedtaget til fortsat at være kr. 800 pr. halvår.  
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6. Valg i henhold til vedtægterne 

Bestyrelsen består herefter af: 

Formand Gert Ryd, 2014-2016.  

Kasserer Per Tvede Hansen, 2015-2017. Genvalgt. 

Best.medlem Nils Hermansen, 2014-2016. 

Best.medlem Rasmus Grimm, 2015-2017. Genvalgt. 

Best.medlem Kasper Mathiesen, 2014-2016. 

Best. suppl. Henrik Nielsen, 2014-2016.  

Revisor Lene Larsen, 2014-2016. 

 

 

Eventuelt: 

 Hjemmesiden 

Det mindes om at hjemmesiden kan findes på www.taarnbyeng.dk. Hvis man ikke 

husker kodeordet for at logge på, så kontakt formanden på e-mail-adressen  

formanden@taarnbyeng.dk. 

 Skydebanen 

Der foreligger endnu intet svar fra Miljømyndighederne vedr. klagen som blev sendt fra 

vor samarbejdspartner, Grøn agenda, i Sydhavnen.   

 Hastighedsdæmpning på Glamsbjergvej 

Vi vil på ny minde kommunen om at Politiet har anbefalet at opsætte et skilt som 

forbyder køretøjer over 3,5 tons. Flere af medlemmerne har beklaget sig over at 

specielt bilerne fra Post Danmark og firmaet Bring kører meget stærkt, og skaber 

usikkerhed. Bestyrelsen vil nok en gang minde kommunen om sagen. 

 Indbrud 

Ingen har heldigvis haft eller har hørt om indbrud i vort område siden sidste 

generalforsamling. 

 Gartner 

Der blev stillet spørgsmål om hækken ved plantekummen bør klippes oftere end i dag.  

Bestyrelsen vurderer behovet løbende, da det koster penge at bestille en ekstra 

klipning. 

 Saltning af veje 

Det blev spurgt til om vi bør salte vejene om vinteren. Bestyrelsen har tidligere 

undersøgt merprisen for saltning, og det vil fordoble omkostningerne. Hver parcel 

opfordres derfor til selv at skovle og salte efter behov. Under det nyligt afholdte møde i 

Grundejerforeningssammenslutningen SGTK fremførte sammenslutningens advokat, at 

”det er den enkelte husejers pligt til at sikre forsvarlig glatføre- bekæmpelse, selv om 

husejerens grundejerforening har en aftale om snerydning af fortove og veje”. 

Vi skal derfor betragte vor snerydningsordning som en hjælp til opgaven, og ikke som 

en ordning, hvor parcellerne er fritaget for at yde en egen indsats, når nødvendigt. 

 Tilbygning ved carport 

Der blev på ny spurgt ind til muligheden for etablering tilbygning/skur/overdækning 

mellem hus og carport. 

Bestyrelsen tager punktet op på førstkommende møde. 

 

 

 

Tårnby, 28. november 2015  

 

 

 

 

Sign. 

Gert Ryd 

Formand 

Sign. 

Nils Hermansen 

Dirigent 

 

http://www.taarnbyeng.dk/

