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Grundejerforeningen Tingvangen 

 

Referat fra generalforsamlingen den 23.02.12. 

 

Ad1: Valg af dirigent. 

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

lovlig indvarslet iflg. vedtægterne, og at 14 personer var til stede.  

 

Ad2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
Det har igen været et stille år på Tingvangen - vi har ikke rigtig haft nogle aktiviteter.  

 

Der har været et enkelt salg af nr. 9 i løbet af året, og vil herigennem byde velkommen til Grethe og 

Thedor Bay-Smidt. 

Det har igen i år heller ikke været muligt, at holde ubudne gæster væk, men jo mere vi hjælper 

hinanden, jo sværere bliver det for indbrudstyvene. 

 

Parken holdes som sædvanligt, til vores store tilfredshed - dejligt at det fungere uden problemer. Vi 

har i den forbindelse forlænget aftalen med Gert de næste 3 år. 

Volden har vi heller ikke klippet i år, da kommunen glemmer grænserne, og vi glemmer at minde 

dem om det, så det er jo positivt. 

Vi vil hertil foråret kigge på vores område, skal vi have en beskæringsdag eller skal vi vælge andre 

løsninger. Området mod volden, er vokset meget til, skal vi plante græs i det hele, eller skal blot 

beskære, som vi plejer - det er svært for Gert at klippe græsset der. Vi kigger på økonomien, og 

vælger en fornuftig løsning. Det kan også blive en kombination, da vi jo altid har god opbakning til 

beskæringsdagen,  men det kunne jo også være dejligt at se de sidste personer, der fysisk har 

mulighed for at hjælpe – vi mangler stadig friske nye kræfter og det er da det mindste man kan, når 

man bor i et kvarter som vores, det er jo i alles interesse. 

 

Der har som sædvanlig afholdt vejfest i august måned, igen en god og hyggelig dag og der skal lyde 

en stor tak til festudvalget, som udførte et godt stykke arbejde. 

 

Hvad byder fremtiden på! Ja, lad det være usagt, men det er sikkert, at vi ikke kan forsætte på 

samme måde i vores grundejerforening ret meget længere m.h.t. ændringer fra kommunal regi - det 

sagde vi også sidste år, og ja endnu et år er gået, uden forandringer. 

Den megen snak om privatisering af veje rundt omkring i Randers kommune har heldigvis ikke 

ramt os endnu. Vi har intet hørt, opsøger det heller ikke, men vi kan vel alle mærke, at vore veje 

ikke har særlig høj prioritet med snerydning, så vi kan vist være glade for, at vi har haft så lidt sne i 

år - måske vi skal kigge på muligheder her.  

Da vi ikke rigtig ved, hvad der skal ske i området, ønsker vi at sætte lidt flere penge af i budgettet, 

og har derfor foreslået en lille stigning af kontingentet – for nu at starte et sted. 

Konkursen for Randers Boligforening er vel det, der har været drøftet mest i hele byen og her i 

bestyrelsen - for vores vedkommende har det ramt os, der modtager TV signal fra dem en lille 

smule, men vel ikke mere end det er til at leve med. 

 

Vi har kigget på andre løsninger, men kan faktisk ikke finde bedre alternativer, så det er op til hver 

enkelt husstand, hvis man ønsker noget nyt. Vi vil dog følge sagen nøje og informere, når der er nyt. 

Vi kan dog henvise til Rander Boligforenings hjemmeside og vi får desværre yderligere 

informationer end det,  der står der. 

Jeg tror på, at der kommer andre tilbud fra Randers Boligforening, eller bliver rettighederne blive 

solgt og der vil komme en anden udbyder, men vi må vente og se hvad fremtiden byder. 
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Det var kort fortalt: Lidt om året der er gået, og hvad vi forventer her i år - alle i 

grundejerforeningen, som har noget på sinde skal bare tage kontakt til bestyrelsen her, så vil vi tage 

fat i tingene med det samme. 

 

Formandens beretning var nu til drøftelse og der var følgende kommentarer:  

Vi bør ikke udføre de kommunale pligter m.h.t. bl.a. snerydning af vejene. Dertil svarede 

formanden, at det kunne være rart at kunne få ryddet, når kommunen er alt for langsomme især med 

meget sne – det skulle økonomien kunne klare. I øvrigt bliver der brugt alt for meget salt på stierne. 

 

TV- signalet og konkursen var til stor drøftelse med mange meninger – se endvidere pkt. 6. 

 

Der skal rettes i vedtægterne, da Purhus kommune jo er nedlagt. Bestyrelsen sætter dette i gang. 

 

Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 

 

Ad3: Foreningens regnskab i det forløbne år. 

Regnskab 2011, budget 2012 og medlemskontingent på. kr. 1000,- blev enstemmigt godkendt. 

Stigningen på de 200 kr. for medlemskontingentet gælder fra 2013. 

 

Ad4: Indkomne forslag. 

Der var ingen. 

 

Ad5: Valg af bestyrelse. 

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

 

 

Ad6: Eventuelt 

Festudvalget var ikke repræsenteret, men Lars Meier fremlagde festudvalgets regnskab for 2011, 

som viste et underskud på 1.314 kr. og derefter en formue på 11.072 kr. 

 

TV- signalet var til stor drøftelse til stor frustration for mange, som gerne vil have digital signal. 

Bestyrelsen kontakter nu Verdo for en eventuel løsning for os – der er krav om mindst 40 brugere i 

området. 

 

Der ligger alt for mange ”gamle” nyheder på vores hjemmeside – der skal ryddes op. Lars Meier 

tager kontakt til Webmaster Lars Harpøth-Bjerre. Det kunne være en ide med mail til samtlige 

beboere, når der er nyt fra hjemmesiden. Lars Meier kunne dog konkretisere, at en hjemmeside kun 

er ”aktiv”, såfremt vi alle benytter os af den – på alle måder!! 

 

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 24.02.12 

 

Dan Vad Steffensen   H. P. Skjødt 

Dirigent    Formand  


