
Grundejerforeningen Tranagergaard 

Referat fra foreningens ordinære generalforsamling - 2019-03-25 

    Afholdt i Skovlunde Kulturhus 

____________________________________________________________________ 

 

Dagsorden 

 

1) Valg af dirigent og stemmetællere 

2) Kontrol af fuldmagter 

3) Bestyrelsen aflægger beretning 

4) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab 

5) Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne  

Ingen indkomne forslag 

6) Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen  

Bestyrelsen indstiller at der opsættes hjertestarter ved skuret 

7) Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 

8) Valg af Kasserer 

9) Valg af medlemmer til bestyrelsen 

10) Valg af 2 suppleanter 

11) Valg af 2 revisorer 

12) Valg af 1 revisorsuppleant 

13) Eventuelt 

 

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere  

Formand Christian Svitring bød velkommen. Christian Svitring valgtes som dirigent med 

akklamation. 

Der valgtes ingen stemmetæller 
Christian konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 

derfor beslutningsdygtig. 

 

Punkt 2. Kontrol af fuldmagter  

Der var fremmødt 19 parceller og 1 fuldmagt. I alt 20 stemmeberettigede. 

 

Punkt 3. Bestyrelsen aflægger beretning  

Formanden aflagde bestyrelsens beretning. 
Bestyrelsens beretning blev vedtaget med akklamation 

 

Punkt 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab  

Kassereren aflagde det reviderede regnskab. 

Det blev bemærket at 2017-tallene i det udsendte driftsregnskab for 2018 ikke er korrekte, 

men fra 2016. Tallene fra 2018 er korrekte. Der har været ekstra udgift til fugleredegyngen 

samt snerydning, men der kan stadig afsættes midler til snerydnings- og 

vedligeholdelsesfonden. 

Bestyrelsen har fortsat fokus på skyldigt kontingent. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne  

Ingen indkomne forslag. 



Punkt 6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen  

Bestyrelsen stiller, efter dialog med flere grundejere, forslag om, at der indkøbes og 

opsættes en hjertestarter centralt i grundejerforeningen. 

Opsætning af en hjertestarter kræver, at der også etableres strøm, idet hjertestarteren skal 

sidde i et varmeskab.  

Bestyrelsen har rådført sig ang. etableringsomkostninger og forventer at den samlede 

etablering kan klares for ca. 15.000 til 20.000 kroner. Derudover vil der være en løbende 

omkostning til strøm, samt løbende vedligehold af selve hjertestarteren, dette forventes ikke 

at overstige 2.000 kr. om året. 

Bestyrelsen stiller til forslag, at der tages op til 20.000 kroner fra foreningens opsparing med 

henblik på opsætning af en hjertestarter, samt at der fra næste år tilføjes et punkt til 

budgettet til dækning af de løbende udgifter og vedligehold. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Punkt 7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent  

Kontingentet fastholdes på 800 kr. årligt 

Indskud 0 kr. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Punkt 8. Valg af Kasserer 

På valg Andreas Skeel – ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslog Lars Due Nielsen som ny kasserer. Lars valgtes med akklamation.  

 

Punkt 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg Daniel Kaiser-Almind, som blev genvalgt med akklamation. 
 

Punkt 10. Valg af 2 suppleanter 

På valg til suppleanter var Morten Erik Juul Jensen og Martin Pallesen, som begge 

genvalgtes med akklamation. 

 

Punkt 11. Valg af 2 revisorer 

Britta Nygaard og Ove Lyding blev begge genvalgt med akklamation. 

 

Punkt 12. Valg af 1 revisorsuppleant  

På valg som revisorsuppleant var Ole Rubach, som blev genvalgt med akklamation. 

 

Tillykke til alle med valget! 

 

Punkt 13. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

 

Sluttelig takkede formanden for en fremmødet og opfordrede alle til at møde op til 

arbejdsdagen d. 25. maj. 

Mødet blev afsluttet kl. 19.25. 

 

_______________________________ ________________________________ 

Christian Svitring, dirigent    Daniel Kaiser-Almind, referent 


