Grundejerforeningen Tingvangen

Referat fra generalforsamlingen den 21.02.18.
Ad1: Valg af dirigent.
Torben Skjøttgaard blev enstemmigt valgt og han kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet iflg. Vedtægterne. 9 personer var til stede, heraf 8 stemmeberettigede.
Ad2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Formanden berettede: Endnu et stille år er gået, der har været et enkelt hussalg på vejen, dejligt at
vores kvarter stadig er attraktivt.
Der har været debat om snerydning og vi kan kun igen sige, at fortove står man som ejer selv for,
vejene skal vi nok ikke forvente bliver ryddet så hurtigt, vi er langt nede på listen, men det går jo
også indtil videre.
Der har været nogle episoder, hvor den enkelte ejer er lidt langsom til at få ryddet op på vejen,
f.eks. efter udbygning, ombygning, renovation, eller at man bare har en container til at stå. Vi vil
her bede alle om, at få ryddet op i fornuftig tid, så det generer mindst muligt for nabo og andre og så
ser det også pænest ud.
Vi indkaldte til en arbejdsformiddag, hvor vi klarede indgangen til det grønne område, stierne og
petanque-banen. Resultatet blev meget fint og dejligt, at så mange mødte op. Nu håber vi så bare, at
petanque-banen også vil blive brugt flittigt i 2018.
Der blev også arrangeret tagrensning, hvor man kunne melde sig til. Firmaet havde desværre svært
ved at udføre opgaven pga. vejret.
Parken ser fin ud og vedligeholdelsen af den fungere tilfredsstillende. Vi har købt ekstra bænke, så
der er rig mulighed for at benytte parken, kalde ind til hyggeaftener, grillaftener osv, og da de fleste
er på vores facebookside, så kan den jo fint bruges til kommunikation derfor.
Vi afholdte også en vinaften, hvor Lars fra Superbrugsen brugte en aften på os fremmødte og jeg er
ret sikker på, at alle synes det var en rigtig hyggelig aften, så det gentager vi igen i år, så sæt kryds i
kalenderen19.april i Malvinas hus – nærmere info kommer senere.
Det var ikke muligt i 2017, at få aktivitetsudvalget op at stå og vi har nu i flere år forsøgt, men må
konstatere, at det ikke lader sig gøre, og alle dermed er tilfredse med de få tiltag vi laver.
Vi tager i aften afsked med Per i bestyrelsen, Per har været med i 18 år, så man må sige, at han har
taget sin tørn. Vi vil på Tingvangens vegne sige mange tak til Per for din altid hjælpsomme og
positive måde at være på og store indsats i årerne. Vi kender dig jo heldigvis så godt, at vi regner
med at se dig til vores aktiviteter i fremtiden. Vi skal derfor have valgt en ny til bestyrelsen i aften.
Jeg vil til slut, opfordre alle, til at komme med ideer og tiltag til bestyrelsen, således vi i fællesskab
kan styrke sammenholdet i Grundejereforeningen.
Til allersidst vil jeg udtrykke min skuffelse over, at der ikke er mødt flere frem i aften.
Beretningen bleb godkendt enstemmigt.
Ad3: Foreningens årsrapport i det forløbne år.
Årsrapport 2017, budget 2018 blev gennemgået.
Årsrapport, budget og kontingent blev godkendt enstemmigt.
Ad4: Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad5: Valg af bestyrelse.
Der var nyvalg af bestyrelsesmedlem Torben Skjøttgaard, nyvalg af 1. suppleant Kurt Fisbechhus
og 2. suppleant Leif Nielsen.
Valgene var med akklamation.
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Ad6: Eventuelt
Jens Vammen orienterede omkring fejl i vore grundværdier og dermed et ganske ligge beløb retur
til husejerne inden så længe.
Der blev drøftet løst og fast om sommerfest, grillfest o.lign.
Per fik overrakt 2 flasker vin for sine mange år i bestyrelsen, som han har været med i siden
17.02.2000.
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 24.02.18.
Torben Skjøttgaard
Dirigent
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H. P. Skjødt
Formand

