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Grundejerforeningen Tingvangen 

 

Referat fra generalforsamlingen den 23.02.16. 

 

Ad1: Valg af dirigent. 

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

indvarslet iflg. vedtægterne og at 13 personer var til stede.  

 

Ad2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

Formanden berettede: Som sædvanligt et stille år på Tingvangen, der har været et enkelt hus til salg, 

dejligt at vores område stadig er attraktiv, også for børnefamilier..  

Vi har i de 2 forløbne år foreslået en stor ændring af vores grønne område, hvor områderne med 

buske skulle ændres til område med græs, for at det gav mere lys og lettere at vedligeholde.  

Parken holdes som altid til vores store tilfredshed – dejligt, at det bare kører i faste rammer ved 

Spentrup Park. Nu har vi fået et fint område, hvor der blev indgået en del kompromiser, så der var 

så mange som muligt, der fik indflydelse på, hvordan området kom til at se ud. Der har været en 

forskydning i den store "oprydningsregning" hvilket gør, at vi rent økonomisk kommer ret skidt ud 

af året 2015, men det er bare rent teknisk, idet en del af underskuddet kunne være placeret i 2014. 

Det betyder dog, at vi ønsker at forhøje kontingentet en lille smule, således at der er lidt råderum 

fremover, men først fra betalingen for 2017. 

Vi havde en oprydningsdag i foråret, hvor der blev sat bænke op, der blev udlagt stenmel på stierne, 

der blev samlet affald op og vi sluttede med en grillpølse og lidt til halsen - en rigtig god formiddag, 

som vi gentager i år. 

Der var flere ønsker om aktiviteter i området og vi valgte derfor at etablere et aktivitetsudvalg, som 

desværre blev opløst igen og inden der blev lavet nogle aktiviteter. Det er vi meget kede af og det 

vil vi rigtig gerne have på benene igen. Det er selvfølgelig frit for alle, at lave nogle aktiviteter og 

derfor en appel til alle om nye tiltag. Jeg vil opfordre nye personer til at stille op til 

aktivitetsudvalget, da det er vigtigt, at vi bevarer et godt sammenhold her på Tingvangen. 

Vi er også kommet ind i den moderne tid, idet vi nu både har hjemmeside, som vi dog bruger alt for 

lidt, men nu har vi også en Facebook-gruppe, som bliver flittig brugt til bl.a. drøftelse om 

snerydning og problemer med signalet fra YouSee. 

Der blev desværre ikke afholdt vejfest i 2015, hvilket naturligvis er ærgerligt og er der nogen, som 

har lyst til at give det en chance, så vil det da være rigtig skønt, hvis det kan afvikles igen. 

Vi har stadig ikke hørt fra kommunen omkring overtagelsen af vejen. Det er fint og vi glæder os 

over hvert år der går, inden vi får overdraget ansvaret - måske vi helt bliver glemt! Den eneste 

ulempe kunne være, at de også glemmer os, når der skal ryddes sne, for det er ikke tilfredsstillende, 

men det er desværre nok sådan, som tiderne er lige nul. Heldigvis ser det ikke ud til, at denne vinter 

driller ret meget.  

Til sidst vil jeg godt opfordre alle beboerne til, såfremt i har nogle ideer eller lign, at komme frem 

med dem, og vi vil naturligvis tage det op i bestyrelsen.  

 

Der var drøftelse omkring snerydningen, som vi desværre må affinde os med og som egentlig ikke 

er det helt store problem. Vores veje, ligesom andre, er nedprioriteret af kommunen. 

Det grønne område var ligeledes til drøftelse, især ”indgangspartiet”, som man møder, når man 

kører ind i området fra Haldvej - jorden her har været meget grøn af ukrudt. Spentrup Park 

kontaktes for konstant at holde dette område særlig fint og helt fri for ukrudt o. lign. - på den ene 

eller anden måde. 

 

 

 

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 
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Ad3: Foreningens årsrapport i det forløbne år. 

Årsrapport 2015, budget 2016 og medlemskontingent på. kr. 1000,- blev enstemmigt godkendt.  

Det blev besluttet, at kontoen for festudvalgets aktiviteter skal høre under Grundejerforeningens 

ansvar og at denne konto fremover skal indgå i årsrapporten som et aktiv. 

 

Ad4: Indkomne forslag. 

Bestyrelsens havde forslag om ændring af Medlemskontingent: Hævelse af medlemskontingentet 

med 300,- kr. til i alt 1.300 kr. gældende fra 2017. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad5: Valg af bestyrelse. 

Der var genvalg af bestyrelsesmedlemmer H.P. Skjødt samt Per Amdi Jensen, 1. Supplant Jan 

Sinding, 2.Suppleant DanVad Steffensen,  

Valgene var med akklamation. 

 

Ad6: Eventuelt 

Dan Vad Steffensen orienterede om, at tiden var løbet fra aktivitetsudvalget, som netop var sat i 

gang af Dan og Jens Mortensen i 2015. Michael Jensen (16) og Claus Nørgaard (24) påtog sig i 

stedet opgaven og vil nu arbejde med forskellige tiltag og modeller i den kommende tid. 

Jens Vammen fremlagde sin beretning omkring den vanskelige proces med at få vore grundværdi 

genoptaget ved Skat for den samlede grundejerforeningen. Efter en længere dialog med forskellige 

advokater har Jens valgt at droppe sagen. 

Tyveri/alarmsystemer var til debat og hvis der er interesse for hele området, vil bestyrelsen indkalde 

til debataften med forskellige fabrikanter og dermed rabatmuligheder for grundejerforeningen, når 

flere er interesseret. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven. 

 

Alle punkter på dagsordenen var nu udtømte og generalforsamlingen var formelt slut.  

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

 

Spentrup, den 24.02.16 

 

Jan Sinding    H. P. Skjødt 

Dirigent    Formand  


