
Grundejerforening 
Tranagergård 
Skovlunde 

Generalforsamling
I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 

Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 19:30 
i Skovlunde Kulturhus 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 

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 

Ingen forslag 

7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud 

Kontingent fastholdes

8. Valg af formand 

På valg Daniel Kaiser-Almind (Modtager genvalg)

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg Martin Pallesen (Modtager genvalg)

På valg Birgit Kvistholt (Modtager genvalg)

10. Valg af 2 suppleanter 

På valg Amalie Meyer og René Bendt Larsen (Modtager begge genvalg) 

11. Valg af 2 revisorer 

På valg Britta Nygaard (Modtager genvalg) og Ove Lyding (Modtager genvalg) 

12. Valg af 1 revisorsuppleant 

På valg Ole Rubach – (Modtager genvalg) 

13. Eventuelt 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Advisering: 

- Foreningens fælles arbejdsdag bliver i år lørdag den 11. juni 2022 
fra kl. 13 med efterfølgende spisning kl. 18. 
Vi håber at se mange deltagere til nogle timers havearbejde og hyggeligt samvær. 
Vi gentager succesen fra tidligere år og afslutter dagen med fælles spisning for 
børn og voksne. Der vil som vanligt være vingaver til de voksne og slikposer til 
børnene for veludført arbejde på dagen. Særskilt invitation til dagen vil omdeles i 
løbet af maj måned.

7. marts 2022



Orientering fra Bestyrelsen
Foråret står for døren og bestyrelsen vil i den forbindelse gerne benytte muligheden for at orientere 
alle grundejere i Grundejerforeningen Tranagergård om følgende: 

1) Opfordring til overholdelse af ordensreglementet 

1.1) I forbindelse med generalforsamlingen 2018 blev der fremsat et forslag om ændring af 
foreningens ordensreglement vedr. brug af ”motoriserede redskaber og værktøjer” på søndage og 
helligdage. På en ekstraordinær generalforsamling blev det efterfølgende vedtaget, at det nu er 
tilladt at anvende ”motoriserede redskaber og værktøjer” på søndage og helligdage i tidsrummet 
kl 10.00 til 12.00. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man viser hensyn til sine naboer og genboer, ved at overholde 
ovenstående. 

1.2) I løbet af året har bestyrelsen måtte erfare, at en lang række grundejere ikke lever op til 
ordensreglementets punkt 2. og 3. Bestyrelsen skal derfor indskærpe at disse to punkter, i lighed 
med resten af ordensreglementet, overholdes! 
- Mange steder voksede hække langt ud over stier/fortove. 
- Mange steder stak grene fra træer og buske også langt ud over stier/fortove.  
- Mange steder voksede græs, mælkebøtter, tidsler og andet ukrudt ud over stier/fortove. 
Man har som grundejer pligt til at holde den del af stier/fortove, der grænser op til ens grund, fri for 
beplantning og ukrudt. Grundejere der ikke lever til ordensreglementets punkt 2. og 3, vil få en 
personlig henvendelse fra bestyrelsen, med henblik på at få bragt tingene i orden. 

1.3) Ja, vi bliver nødt til at nævne det igen… HUNDELORTE…
Der har i det forgangne år været gentagne tilfælde af hundelorte på fortove, i indkørsler, på 
græsset ved legepladserne, på fodboldbaner osv. osv. Bestyrelsen ved godt at vores veje og stier 
også benyttes af andre hundeluftere end dem der er bosiddende i grundejerforeningen, men derfor 
ser vi os alligevel nødsaget til endnu en gang at påpege, at man naturligvis husker at samle op 
efter sin hund. Og det gælder alle steder, også selvom den ”lagde lorten ude i siden”… 

Det komplette reglement kan findes på foreningens hjemmeside. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen Grundejerforeningen Tranagergård 
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