
GRUNDEJERFORENINGEN  TRANAGERGAARD  
 
Referat af foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 23. marts 2010 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. 
Der er ikke modtaget nogen forslag  
 
6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN 
Bestyrelsen fremsætter ingen forslag  
 
7. VEDTAGELSE AF BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT 
OG TILSKUD. BETSYRELSEN HAR VEDLAGT FORSLAG. 
 
8. VALG AF FORMAND  
(På valg Ove Lyding) 
 
9. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN 
(På valg Trine Holm-Jensen) 
 
10. VALG AF 2 SUPPLEANTER 
(På valg Søren Christensen og Martin Børgesen) 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. Herefter blev der udpeget 2 stemmetællere. 
 
Punkt 2. Kontrol af fuldmagter. 
Der var fremmødt 16 stemmeberettigede. Der var ingen fuldmagter.  
 
Punkt 3. Bestyrelsen aflægger beretning. 
Formanden aflagde derefter årsberetning, som dirigenten satte under debat. Beretning 
vedlægges.  
Et medlem påpegede, at han fandt det betænkeligt at gartneren ikke lugede mellem bedene, 
da det er næsten umuligt at holde nede når der kun luges om foråret.  Et andet medlem gjorde 
opmærksom på, at hybenroserne burde klippes helt i bund. Bestyrelsen forklarede at 
gartneren kun gjorde hvad han blev bedt om, Da bestyrelsen ikke er eksperter vil det være 
rigtig godt med hjælp til at stille de rigtige opgaver overfor gartneren. Bestyrelsen vil kontakte 
medlemmet når der skal stilles opgaver til gartneren næste år.    
Bestyrelsens beretning blev herefter sat til afstemning og vedtaget.  
 
Punkt 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
Kassereren aflagde beretning af det udsendte regnskab. Efter beretningen satte dirigenten 
regnskabet under debat. 
Et medlem gjorde opmærksom på, at kredit posten kontingent i driftsregnskabet ikke burde 
indeholde det kontingent som bestyrelse og revision er fritaget for at betale. Bestyrelsen 
fortalte, at man bevidst have valgt at inkludere beløbet og efterfølgende bogføre kontingent 
fritagelse som en udgift, idet bestyrelsen synes det giver en bedre gennemsigtighed. 
Regnskabet blev derefter vedtaget med overvældende majoritet. 
 
Punkt 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer. 
Det var ingen indkomne forslag  
 
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 kassereren. 
Dirigenten satte derefter forslaget under debat. 
 
Et medlem spurgte hvad posten ”forbedring og vedligeholdelse af diverse grønne områder” på 
kr. 25.000 dækker over, og om der var indhentet tilbud. Bestyrelsen forklarede, at man ikke 
havde specifikke tilbud, men beløbet vil bliver anvendt til  bl.a. de forbedringer som 
bestyrelsen har planlagt over de næste 5-7 år.  Der blev herefter forslået at budgetposterne 
fremover skulle specificeres mere detaljeret, hvilket bestyrelsen tager til efterretning.  
Budgettet blev vedtaget med et kontingent på kr. 700 for 2010 og indskud på kr. 0. 
 
Punkt 8. Valg af formand  
På valg var Ove Lyding. Ove Lyding ønskede ikke genvalg. Ove Lyding foreslog Michael 
Hansen til ny formand. Michael blev valgt med akklamation.  
 
Punkt 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
På valg var Trine Holm-Jensen. Trine blev genvalgt med akklamation. Samtidig indtrådte Ove 
Lyding i bestyrelsen i stedet for foreningens nye formand Michael Hansen.  
 



 
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 punkt 03 blev det spurgt hvornår vores kontrakt med Stofa udløber og om bestyrelsen 
har nogle tiltag i den forbindelse.  Bestyrelsen svarede, at man ikke havde fundet noget man 
mente var bedre end Stofa og derfor ikke havde foretaget sig noget.  
 
Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden af generalforsamlingen 
 
 
 
Lars Nygaard, dirigent  Britta Nygaard, referent 


