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Tengslemark Ny Grundejerforening      

 

Formand Søren Mortensen 

Blegehusvej 3 

2970 Hørsholm 

 

 

Referat af generalforsamling søndag den 13. juni 2021 

Stenstrup Forsamlingshus 

30 deltagere - 23 stemmeberettigede 

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter § 11; 

1. Valg af dirigent 
Poul Jørgensen valgt; generalforsamlingen lovligt indvarslet og dagsorden taget til efterretning 
 
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 
Formand Søren Mortensen aflagde beretning, som udsendt med indkaldelsen 
 
Spørgsmål til beretningen: 

 Violvænget 7 – vedr. afbrænding af haveaffald, bål mm. – svar fra formanden – der henvises 
til lokalplanen, alle større grenbunker skal være fjernet 1. juli af hensyn til brandfare, små 
bunker af grene mm. kan ligge af hensyn til dyrelivet; afbrænding af bål må kun ske i en 
afstand af mindst 200 m. fra træer og buskads, hvilket vil sige i praksis umuligt i vores 
område  

 Lyngvænget 7 – hvor langt er man med kloakering – svar: der er ingen dato for vores område  

 Hybenvænget 9 – hvor ligger fællesarealet – svar: indgang til arealet bl.a. fra hjørnet af 
Lyngvænget/Koglevænget, følg stien ind på arealet, se kort over området på foreningens 
hjemmeside 

 Hybenvænget 1 – bidrager ”ikke-medlemmer” til veje og grøfter – svar – alle kræves kr. 350 
for vejbidrag men kan ikke opkræves for grøftebidrag 

 Løvvænget 5 – kan TNG gøre noget ved de ulovlige hegn – svar – ja, hvis det er i det område 
hvor lokalplanen dækker, dvs. nord for Gærdevænget, skriv til bestyrelsen TNG, så vil man gå 
videre til kommunen  

 
Beretningen herefter taget til efterretning 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskab forelagt af kasserer Niels Tofte – regnskabet godkendt af generalforsamlingen 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
Der var ingen forslag fra bestyrelsens side, men en indtrængende opfordring til at fjerne trådhegn 
omkring grunde af hensyn til dyrelivet  
 
5. Forslag fra medlemmerne 
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne 
 
6. Budget og fastsættelse af kontingent – udsendt med indkaldelsen 
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent på kr. 400,00 pr. år. 
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Budget godkendt uden kommentarer. 
 
7. Valg af formand 
Søren Mortensen genvalgt for et år. 
 
8. Valg af to medlemmer til bestyrelsen jf. § 7 
Jens Højlund og Liselotte Dons Asmussen valgt for to år 
 
9. Valg af to suppleanter 
Ole Meldgaard og Sten Fich valgt for et år. 
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Anker Overgård og Søren Lilje begge genvalgt, 
 
11. Eventuelt 
Jens Højlund – en opfordring til at passe på klitterne ved stranden – nogle henter sand eller graver af 
klitterne, dette er forbudt og ødelægger klit og strandareal; henvendelse til kommunen hvis man 
lægger mærke til noget 
 
Ønske om affaldsspand for enden af Grantoften/Skaftesvej , samt ønske om ekstra affaldsspand ved 
rundkørslen Nørrevang – Søren Mortensen tager det videre til GSS formand, da området hører 
under nabogrundejerforeningen. 
 

 

 

 

 

Referent: Liselotte Dons Asmussen 


