
 REFERAT AF 
 
 FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
 
 AFHOLDT DEN 17. MARTS 2008 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 
 
 DAGSORDEN 
 

1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 
 
2. KONTROL AF FULDMAGTER 
 
3. BESTYRELSEN AFLÆGGER BERETNING 

 
4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB 

 
5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMER. 

Et medlem har stillet følgende forslag: 
1. § 12 i foreningens vedtægter fjernes. 
2. Der plantes et nyt træ i stedet for det fældede på den lille legeplads. 
 

6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN 
Der er ikke indkommet forslag 
 

7. VEDTAGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 
OG TILSKUD. BETSYRELSEN HAR VEDLAGT FORSLAG. 

 
8. VALG AF KASSERER 

(På valg Britta Nygaard – ønsker ikke genvalg) 
 

9. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN  
(På valg Martin Børgesen – ønsker ikke genvalg) 
 

10. VALG AF 2 SUPPLEANTER 
(På valg Søren Christensen og Michael Hansen) 
 

11. VALG AF 2 REVISORER 
(På valg Ingrid Lundquist og Erik Pedersen) 
 

12. VALG AF 1 REVISORSUPPLEANT 
(På valg Ole Rubach) 
 

13. EVENTUELT  
 
 

Bestyrelsen skal i øvrigt opfordre så mange som muligt til at møde op på 

Arbejdsdagen den. 3. maj 2009, 

Mhp. at vedligeholde og forskønne vore grønne områder bedst muligt. 



Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetæller. 
 
Formanden Ove Lyding bød velkommen og foreslog Lars Nygaard som dirigent. Da der ikke var 
andre forslag, blev Lars Nygaard valgt med akklamation 
 
Formanden foreslog derefter Ingrid Lundquist og Erik Pedersen som stemmetællere. Da der ikke 
var andre forslag valgtes Ingrid Lundquist og Erik Pedersen med akklamation. 
 
Henrik Mensen, Askeengen 134 fremkom derefter med en indsigelse mod generalforsamlingens 
lovlighed idet han den 12. januar havde sendt et brev til bestyrelsen.  Bestyrelsen havde ikke set 
dette brev som et forslag til generalforsamlingen, og efter at have set brevet konstaterede dirigenten, 
at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  
 
Punkt 2. Kontrol af fuldmagter. 
Der var fremmødt 25 stemmeberettigede. Hertil 1 fuldmagt i alt 26 stemmeberettigede. 
 
Punkt 3. Bestyrelsen aflægger beretning. 
Formanden aflagde derefter årsberetning, som dirigenten satte under debat. 
Bestyrelsens beretning blev vedtaget med overvældende majoritet. 
 
Punkt 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
Kassereren aflagde beretning af det til indkaldelsen af generalforsamlingen medsendte regnskab. 
Efter beretningen satte dirigenten regnskabet under debat. 
 
Regnskabet blev derefter vedtaget med overvældende majoritet.  
 
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer. 
Behandling af indkomne forslag fra medlemmer. 
Et medlem havde foreslået at man fjernede § 12 i foreningens vedtægter.  § 12 lyder: 
”Foreningens love og eventuelle senere ændringer skal, for 
at være gyldige, godkendes af Ballerup kommunalbestyrelse” 
Formandens svar til forslaget var, at bestyrelsen ikke ser nogen grund til 
at fjerne denne paragraf. 
Forslaget nedstemtes med overvældende majoritet. 
 
Samme medlem foreslog at der blev plantet et nyt træ på den lille 
legeplads. Dirigenten satte derefter forslaget til debat. 
 

Der fremkom mange forskellige forslag, men der var enighed om at det er op 
til bestyrelsen at afgøre hvilket, træ der skal plantes. 
Forslaget blev derefter vedtaget med overvældende majoritet (17 stemte 
for, 2 stemte imod og 7 undlod at stemme) 
 

 

  
Punkt 6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen 
 
Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 



 
 
Punkt 7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsens forslag til budget og fastsættelse af kontingent blev fremlagt af kasseren. 
 
Dirigenten satte derefter forslaget under debat. 
 

• Et medlem udtrykker tilfredshed over at området forskønnes med nyanskaffelser 

• Et medlem udtrykker at bestyrelsen bør have råderum til at disponere over forskønnelser, 
indenfor budgettet 

• Et medlem gjorde indsigelse mod at nyanskaffelser i grundejerforeningens regi kan vedtages 
på budgettet, med henvisning til det beløb der er afsat til basketballbane.  

 
Bestyrelsens forslag til budget, med kontingent for 2009 på 700 kr. sattes derefter til afstemning og 
blev vedtaget med overvældende majoritet. 
 
 
Punkt 8. Valg af kasserer. 
På valg var Britta Nygaard. Britta Nygaard ønskede ikke genvalg, og foreslog André Karlsson til ny 
kasserer. Andre Karlsson blev valgt med akklamation. 
 
Punkt 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg var Martin Børgesen, som ikke ønskede genvalg. Endvidere skulle der vælges endnu et 
bestyrelsesmedlem for Andre Karlsson. Britta Nygaard og Michael Hansen, blev valgt med 
akklamation 
 
Punkt 10. Valg af 2 suppleanter 
Søren Christensen og Martin Børgesen blev valgt med akklamation 
 
Punkt 11. Valg af 2 revisorer 
Ingrid Lundquist og Erik Pedersen blev genvalgt med akklamation 
 
Punkt 12. Valg af 1 revisorsuppleant 
Ole Rubach blev genvalgt med akklamation 
 
Punkt 13. Eventuelt 
Under dette punkt blev følgende emner debatteret:  
 
 Høje hastighed 

• Formanden nævnte under beretningen, at bestyrelsen havde drøftet eventuelle 
opsætning af gummi-vejbump på Lindeengen og Askeeengen, dette blev 
drøftet. 

• Et medlem foreslog at iværksætte en personlig henvendelse, eventuelt kunne 
flere slå sig sammen, hvis man observerede bestemte personer kørte for stærkt.  

• Et medlem foreslog at opsætte skilt ”Pas på vores børn”. Foreningens formand 
tilbød at undersøge om Ballerup Kommune kunne opsætte et sådan skilt.  



• Et medlem foreslog at foreningens bestyrelse fremsendte brev med ønske om 
hastighedsreduktion, til personer/firmaer man har konstateret har kørt med for 
høj hastighed. 

• Et medlem foreslog at få rettet de få borgere til at overholde hastigheden, frem 
for at genere alle medlemmer med vejbump 

 
 
Parkering:  

• Et medlem henstiller til at medlemmer parkerer på egen grund (ifølge 
Byplanvedtægterne) eller i venstre side af vejen 

 
Bestyrelsens medlemmer 

• Et medlem efterlyste en opdateret telefonliste over bestyrelsesmedlemmer 
 

Vores hjemmeside (www.tranagergaard.dk) 

• Et medlem foreslog at foreningen på vores hjemmeside lagde ”Leveregler” 
samt referater samt indkaldelse til generalforsamling 

 
Sydbuen-sagen 

• Et medlem gjorde indsigelse mod udbetaling fra Sydbue-sagen 
 
 
 
Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden af generalforsamlingen 
 
 
 
 
 
Lars Nygaard, dirigent  Trine Holm-Jensen, referent 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


