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Grundejerforeningen Tingvangen 

 

Referat fra generalforsamlingen den 20.02.14. 

 

Ad1: Valg af dirigent. 

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

indvarslet iflg. vedtægterne, og at 12 personer var til stede.  

 

Ad2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
Som sædvanligt har det været et stille år på Tingvangen, der har ikke været de store forandringer 

eller tiltag siden sidste generalforsamling, dog er der et hus til salg i øjeblikket. 

Parken holdes som altid til vores store tilfredshed, dejligt at det bare kører. Vi skal her til foråret 

have beskæringsdag, det er faktisk hele området som skal have en overhaling. Vi planlægger det 

som vi plejer, men kan allerede nu sige, at det bliver den 29 marts kl. 9.30, og forventer derfor, at 

alle der fysisk muligt kan deltage, kommer og giver en hånd med - det plejer faktisk at være ret 

hyggeligt. Nogle af træerne er blevet så store, og er til gene for nogle, så dem vil vi nok beskære, 

eller helt vælte dem, men det er noget vi sørger for inden beskæringsdagen.  

Vejfesten i 2013, blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger, og nu er der faktisk kun et festudvalg 

bestående af 2 hold. Er tiden løbet fra festen? - var det bare uheldigt, at flere ikke kunne komme 

eller var det simpelthen et forkert valg med det nye tema, der blev lavet?. Det må vi have en dialog 

om i den nærmeste fremtid. Det vil være ærgerligt, hvis denne tradition ikke længere er her, men 

hvis der ikke er opbakning, må konklusionen være sådan.  

Vi har haft en enkelt udskiftning her i Tingvangen, og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at 

byde Charlotte og Jan i nr. 28 velkommen her til Tingvangen, vi er glade for, at det stadigt er 

attraktivt at bo her. 

Vi har stadig ikke hørt fra kommunen omkring overtagelsen af vejene, dejligt! Vi glæder os over 

hvert år der går, inden det bliver fakta. Måske vi helt bliver glemt? Den eneste ulempe er 

selvfølgelig, at de også glemmer os, når der skal ryddes sne. Det er ikke tilfredsstillende, men det er 

desværre sådan tiderne har ændret sig. Heldigvis ser det ikke ud til, at denne vinter driller os meget.  

Vi har tilpasset vedtægterne, således de er up to date med seneste ændringer omkring tilhørs 

kommune. Det kræver ikke vedtagelse på generalforsamlingen, da det blot er formalia omkring 

tilhørsforhold og Randers kommune har derfor allerede godkendt rettelserne.  

De ajourførte vedtægterne vil nu være at finde på vores hjemmeside.  

Indbrudstyvene har desværre heller ikke glemt Tingvangen. Vi kan ikke holde dem væk, så jeg vil 

gerne opfordre alle til at lave aftaler med naboer, kigge efter mistænkelige biler eller personer, for 

kun ved at holde sammen, kan vi måske holde dem væk, så husk det ekstra øje... 

Tv signalet er heldigvis ikke længere til debat her, da det ser ud til, at det fungere tilfredsstillende. 

Til sidst vil jeg godt opfordre alle om at komme med ideer eller lignende, som bestyrelsen kan 

arbejde videre med..  

 

Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

Ad3: Foreningens årsrapport i det forløbne år. 

Årsrapport 2013, budget 2014 og medlemskontingent på. kr. 1000,- blev enstemmigt godkendt.  

 

Ad4: Indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad5: Valg af bestyrelse. 

Der var genvalg af Formand H.P. Skjødt og bestyrelsesmedlem Per Amdi Jensen. 

Valgene var med akklamation. 
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Ad6: Eventuelt 

Festudvalget v/ H.P. Skjødt orienterede om den aflyste vejfest i 2013 og ønskede forslag om nye 

tiltag eller det hele blot skal slutte. Festudvalgets regnskab for 2012 viser en formue på 10.142,89 

kr. Det seneste udvalg(Dan & Palle) blev anmodet om at følge sagen op og komme med endelig 

konklusion. 

 

TV- kanalerne ved YouSee er på højt niveau med tilhørende pris og er nu i så faste rammer, at vi 

ikke har indflydelse dertil mere. 

 

Foreningens nye hjemmeside ligger nu klar og skal ajourføres med nyeste data og der appelleres til 

at bruge den. 

Ove Pedersen ønskede debat om de tilgroede områder ved stien op til hans bolig. Træer og buske 

fylder nu så meget, at det er til stor gene. Således er det flere steder i området. Bestyrelsen vil nu 

arbejde med forskellige løsningsforslag, da det vil være en bekostelig affære, som foreningens 

økonomi ikke kan bære på nuværende tidspunkt. Det vil i så fald være nødvendigt med 

ekstraordinær kontingensforhøjelse, hvis en komplet løsning skal findes – og dermed ekstraordinær 

generalforsamling, hvis vi ikke vil vente til næste år. 

 

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 25.02.14 

 

Jan Sinding    H. P. Skjødt 

Dirigent    Formand  


