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Grundejerforeningen Tingvangen 

 

Referat fra generalforsamlingen den 21.02.13. 

 

Ad1: Valg af dirigent. 

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

lovlig indvarslet iflg. vedtægterne, og at 15 personer var til stede.  

 

Ad2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
Som sædvanligt et stille år på Tingvangen - der har ikke været nogen udskiftninger siden sidste 

generalforsamling, dog er der et hus til salg i øjeblikket. 

Parken holdes som altid til vores store tilfredshed, det er 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 og indkalder i god tid til beskæringsdag, og forventer derfor at alle, der fysisk 

muligt kan deltage,  kommer og giver en hånd med, det plejer faktisk at være ret hyggelig. 

I den forbindelse er vi nød til at kigge på hele vores grønne område: Hvad vil vi fremover, hvad vil 

være de bedste løsninger for alle, hvad kan vi som bestyrelse stå inde for og her tænker jeg på 

ansvar og lign… 

Der har som sædvanligt været afholdt vejfest i august måned, igen en god og hyggelig dag, dog var 

eftermiddagen ikke særlig godt besøgt, trods et par nye tiltag, så derfor tænkes der i andre baner til 

næste gang. Der skal lyde en stor tak til udvalget for godt arbejde.. 

Vi har stadig ikke hørt fra kommunen omkring overtagelsen af vejen og vi glæder os over hvert år 

der går,  inden vi kommer i deres søgelys, måske vi helt bliver glemt. 

 Tv-signalet er endeligt kommet på plads til os, da YouSee nu har overtaget fra Randers 

Boligforening. Det er godt nok blevet lidt dyrere, men langt om længe har vi da en hel del 

valgmuligheder, og et rigtig godt signal. 

Til sidst vil jeg godt opfordre alle beboerne: Har I nogle ideer eller lign, så er i meget velkomne til 

at komme med dem, så tager vi dem op i bestyrelsen.  

 

Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

Ad3: Foreningens årsrapport i det forløbne år. 

Årsrapport 2012, budget 2013 og medlemskontingent på. kr. 1000,- blev enstemmigt godkendt.  

Der var enkelte spørgsmål til budgettet. 

 

Ad4: Indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremlagde forslag om, at nedlægge legepladsen i Parken. 

Motivation var, at vedligeholdelsesudgifterne vil vokse os over hovedet og bestyrelsen vil ikke tage 

ansvaret for evt. skader på do. Det vil koste i størrelsesordenen 50.000 kr. bare at få en rimelig 

standard og efterfølgende vedligeholdelse vil dræne formuen. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt. 

 

Ad5: Valg af bestyrelse. 

Der var genvalg af Kasserer Lars Meier, Revisor Jens Vammen, 1. Suppleant Dan Vad Steffensen 

og 2. Suppleant Kenneth Knudsen. Valgene var med akklamation. 

 

Ad6: Eventuelt 

Festudvalget v/ H.P. Skjødt fremlagde festudvalgets regnskab for 2012, som viste et underskud på 

151,18 kr. og derefter en formue på 10.142,89 kr. I marts måned offentliggøres dato for vejfesten 

2013 og her kan forventes en helt ny form for afvikling. 
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TV- kanalerne var til stor drøftelse og generelt tilfredshed med signalet og de mange kanaler, som 

kan vælges indtil 1. april, hvor ejerne skal vælge deres TV-pakke. På hjemmesiden er der link til at 

få et godt signal. 

 

Der ligger stadig gamle nyheder på vores hjemmeside.. Lars Meier tager kontakt til Webmaster Lars 

Harpøth-Bjerre for oprydning. 

 

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 22.02.13 

 

Dan Vad Steffensen   H. P. Skjødt 

Dirigent    Formand  


