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Grundejerforeningen Tingvangen 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 10.04.14. 

 

Ad1: Valg af dirigent. 

Jan Sinding blev enstemmigt valgt og han kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet iflg. vedtægterne, og at 16 personer var til stede.  

 

Ad2: Bestyrelsen foreslår ændring i det grønne område. 
Bestyrelsen foreslog, at buske fjernes langs volden, i parken langs hækkene og ved indgangen til 

Højvangen, enkelte dårlige træer fælles - Der sås i stedet græs.  

Med denne ændring vil området være meget nemmere at vedligeholde med blot græsslåning, men 

samtidig undgår vi alt den affald, som nu smides ind i buskene, bl.a. hundeposer, øldåser o.lign. 

Bestyrelsen havde fået 3 tilbud, har gennemgået disse og vil foreslå den billigste, således at alle 

faktorer er opfyldt. 

Budget 2014 vil med denne ændring blive overskredet med så væsentlig en stigning, at det er 

nødvendigt at opkræve 750,- kr. ekstraordinært for dette tiltag – det resterende beløb tages fra 

grundejerforeningens formue. 

Argumenterne imod forslaget var følgende: Manglende dyreliv uden buske, parken som helhed 

ødelægges og bliver en stor græsmark, nuværende buske skærmer for boldspil, så der ikke kommer 

bolde i haverne.  

 

Forslaget blev nedstemt med 37 nej-stemmer mod 24 ja-stemmer. 

 
Bestyrelsen modtog herefter et ændringsforslag fra Erik Faxholm, som ønskes behandlet af bestyrelsen: 

”Beskære buskene 1,5 m ud fra hækkene i parken. Rydde alt ved volden. Beskærer buskene ned i parken. 

Kontingentet stiger, så det kan vedligeholdes” 

 

Har beboerne flere forslag til ændringer i det grønne område bedes det afleveres hos formanden i 

løbet af de næste 8 dage.   

 

Ad3: Informationer via mail.. 

Det blev drøftet, at samtlige informationer fra grundejerforeningens bestyrelse og alle øvrige 

informationer omkring området fremover vil ligge på www.tingvangen.dk. Der ud over vil samtlige 

beboere få en mail direkte i deres mailboks, når der er nyt, som de derefter kan se på hjemmesiden. 

Bestyrelsen mener, at det er på tide vi også bliver online som mange andre foreningen er det i dag. 

De tilstedeværende på mødet oplyste deres mailadresser – alle øvrige vil få en henvendelse snarest, 

så vi kan komme i gang med distributionslisten..  

 

Alle punkter på dagsordenen var nu udtømte og den ekstraordinære generalforsamling var formelt 

slut.  

 

Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden. 

 

Spentrup, den 12.04.14 

 

Jan Sinding    H. P. Skjødt 

Dirigent    Formand  

http://www.tingvangen.dk/

