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Grundejerforeningen Tingvangen 

 

Referat fra generalforsamlingen den 23.02.17. 

 

Ad1: Valg af dirigent. 

Dan Steffensen blev enstemmigt valgt og han kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovlig 

indvarslet iflg. Vedtægterne. 16 personer var til stede, heraf 14 stemmeberettigede. 

 

Ad2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

Formanden berettede: Som sædvanligt et stille år på Tingvangen, der har været 2 huse til salg, 

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

Parken holdes fint som altid til vores store tilfredshed – dejligt at det fungerer som planlagt. Nu har 

vi fået et fint område, hvor der blev indgået en del kompromiser, og det er blevet nemt at holde. 

Aktivitetsudvalgene, der har været de sidste 2 år, har desværre ikke været aktive og det vil vi rigtig 

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

gerne sende rundt.  Det er vigtigt, at vi bevarer et godt sammenhold her på Tingvangen. 

På grund af flere og flere tyverier i området, havde vi arrangeret en aften, hvor der blev informeret 

omkring muligheder for at sikre sit hjem, desværre ikke så mange fremmødte, men en god og 

interessant aften, Tak til Jan Thomsen fra Verisure Alarmsystemer, som fortalte om deres 

produkter. 

Bestyrelsen har valgt at lave et arrangement her i foråret (april) for de voksne på vejen. Vi tænker 

lidt på en hyggedag i hallen med lidt spil eller en vinsmagning og håber, at der er stemning for 

dette. 

Til sidst vil jeg opfordre alle til at komme med ideer eller lign. til bestyrelsen, som vi derefter vil 

arbejde videre med.  

Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

Ad3: Foreningens årsrapport i det forløbne år. 

Årsrapport 2016, budget 2017 blev gennemgået.  

Beslutningen på seneste generalforsamling om, at festudvalgets konto skal indgå i årsrapport som et 

aktiv er ikke gennemført. Status på kontoen er 10.232,70 kr. som fremover vil indgår i årsrapporten. 

Årsrapporten kunne herefter godkendes enstemmigt. 

 

Ad4: Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad5: Valg af bestyrelse. 

Der var genvalg af bestyrelsesmedlem Lars Meier, revisor Jens Vammen, nyvalg af 

revisorsuppleant Claus Nørgaard samt genvalg af suppleant Jan Sinding. 

Valgene var med akklamation. 

 

Ad6: Eventuelt 

Jens Vammen orienterede omkring stigning i grundværdien, som han havde anket og fået medhold 

i, så der kommer nye oplysninger på vores nye skattebillet. Dejligt, at vi har Jens til at styre sådanne 

meget vigtige sager. 

Der blev snakket aktiviteter, og bestyrelsen berettede, at de vil afholde en vinsmagning - der 

kommer en melding snarest om tid og sted. 

Bestyrelsen skaffer også tilbud på algefjerning og sender det ud til alle. 

Det blev foreslået, at vi booker et fællesbord til byfesten. 

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

Dirigenten sluttede generalforsamlingen af med at takke for god ro og orden. 
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Spentrup, den 02.03.17. 

 

Dan Steffensen   H. P. Skjødt 

Dirigent    Formand  


