
1 

Grundejerforeningen Tingvangen 

 

Referat fra generalforsamlingen den 19.02.15. 

 

Ad1: Valg af dirigent. 

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

lovlig indvarslet iflg. vedtægterne, og at 18 personer var til stede.  

 

Ad2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

Som sædvanligt et stille år på Tingvangen, hvor der ikke har været nogen udskiftninger siden sidste 

generalforsamling. 

Parken holdes som altid til vores store tilfredshed, dejligt at der er styr på området.  

Vi har i det forløbne år haft 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. Vi 

valgte at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi så nogle nye ansigter - dejligt I 

også kunne møde op, så jeg har været helt spændt på, om nu lokalet er stort nok denne gang. 

Bestyrelsens forslag blev stemt ned, og vi gik hjem og arbejdede videre med de tilbagemeldinger 

der kom på den ekstraordinære generalforsamling, samt de forslag som vi senere modtog. 

Vi valgte ret hurtigt, at et tilbud fra Gert, var det optimale for vores forening og en fornuftig 

økonomisk løsning, som kunne gennemføres uden ekstra betaling fra husstandene - en løsning, der 

også opfyldte stort set alle de ønsker der var fremkommet. 

Lige nu ser det lidt bart ud i det grønne område, men vi er ret sikre på, at når sommeren kommer, vil 

det komme til at se rigtig godt ud igen, og det vil ikke mindst også være nemmere, at styre 

fremover. Vi går efter en løsning for 2016, hvor der er aftalt en fremtidig vedligeholdelse sammen 

med græsarealerne. 

Nogle af træerne er blevet så store, og er til gene for nogle, så dem vil vi nok vælge at beskære, eller 

helt vælte dem, men det er kun nogle enkelte.  

Der blev desværre ikke afholdt vejfest i 2014, hvilket naturligvis er rigtig ærgerligt - er der nogen 

der har lyst til at give det en chance, så vil det være rigtig dejligt, hvis det kommer op at stå igen.. 

Fællesaktiviteter i vores område er jo også en velkommen ting - det er muligt for alle, at sætte noget 

i gang, Bestyrelsen vil gerne bringe det videre, eks. ved at få det på hjemmesiden, så får næsten alle 

en mail og så er info hurtigt rundt – jeg vil i øvrigt opfordre alle til at bruge vores hjemmeside. 

Vi har stadig ikke hørt fra kommunen omkring overtagelsen af vejen, så det går helt efter planen. 

Bestyrelsen glæder sig over hvert år der går, inden vi får den stukket i hånden - måske vi helt bliver 

glemt? Den eneste ulempe er selvfølgelig, at de også glemmer os, når der skal ryddes sne og det er 

ikke tilfredsstillende, men det er desværre nok sådan, at tiderne har ændret sig til - heldigvis ser det 

ikke ud til, at denne vinter driller ret meget.  

Tv signal, er heldigvis ikke længere en debat her, da det ser ud til, at det fungere godt, men nu er 

der jo kommet en ny spiller på banen, så vi har inviteret EnergiMidt til at komme og fortælle lidt 

om deres planer med Fiberbredbånd i Spentrup.  

Til sidst vil jeg godt opfordre alle, hvis I har nogle ideer eller lign, om at henvende jer til 

bestyrelsen – alle er meget velkomne til at komme med stort og småt og vi vil tage det med i vores 

øvrige drøftelser i bestyrelsen.  

 

Der var drøftelse omkring den meget kraftige beskæring og ængstelse omkring de dybe hjulspor, 

som traktorerne har lavet især på boldbanen. Området (ved flagalle), som vi møder lige når vi kører 

ind i Tingvangen er meget grøn og fyldt med ukrudt og skal have noget gift, så der igen ser pænt ud. 

Endvidere mangler det et flag, så der må indkøbes et nyt. 

Bestyrelsen fik ok til at sætte processen i gang omkring generel vedligeholdelse af træer og buske, 

men at det skal afvikles et arrangement, hvor vi alle samles og får ryddet op, da der ligger masser af 

affald, som skæmmer hele området – datoen bliver 21. 03.15, nærmere info senere. 
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Der var ligeledes drøftelse omkring vejfest eller mangel på samme samt øvrige aktiviteter, som 

kunne arrangeres i det grønne område og samle beboerne til hygge og sjov. I skrivende stund har 

bestyrelsen derfor besluttet, at oprette et aktivitetsudvalg, som skal vitterliggøre behovet og lysten 

til disse arrangementer. Bestyrelsen beder alle frivillige om at melde sig til bestyrelsen, så vi kan få 

sat den vigtige proces i gang. 

 

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 

 

Ad3: Foreningens årsrapport i det forløbne år. 

Årsrapport 2014, budget 2015 og medlemskontingent på. kr. 1000,- blev enstemmigt godkendt.  

 

Ad4: Indkomne forslag. 

Bestyrelsens havde forslag om ændring af vedtægterne § 14 stk. 2, således at ordlyden fremover 

skulle lyde ” Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel via 

grundejerforeningens hjemmeside www.tingvangen.dk, pr. mail eller skriftelig” 

Forslaget blev vedtaget med stort flertal, idet 17 af de fremmødte samt 18 brevstemmer alle stemte 

for forslaget – der var ingen stemmer imod forslaget. 

 

Ad5: Valg af bestyrelse. 

Der var genvalg af Kasserer Lars Meier, 1. Suppleant Dan Vad Steffensen, 2. Suppleant Jan Sinding 

samt Revisor Jens Vammen. 

Valgene var med akklamation. 

 

Ad6: Eventuelt 

Michelle Elgaard og Pernille Frederiksen fra EnergiMidt gav et længere foredrag om de utallige 

muligheder, som Fiberbredbåndet kan give danskerne i fremtiden og hvad status var for Spentrup, 

hvor der stadig mangler nogle stykker, før kravet på de 30 % af byen er opfyldt. Beboerne kan ringe 

til 70150060, hvis de ønsker yderligere info. 

 

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 21.02.15 

 

Dan Vad Steffensen   H. P. Skjødt 

Dirigent    Formand  

http://www.tingvangen.dk/

