
Tengslemark Ny Grundejerforening.      Den 7. maj 2017 

 

Referat af generalforsamling den 14. april 2017 kl. 10.30 

I Stenstrup Forsamlingshus 

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter §15 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Budget og fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret årskontingent på 350,00 kr. 

7. Valg af formand 

På valg Poul Jørgensen 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. §7. 

På valg er Søren Mortensen og Anne Tofte 

9. Valg af to suppleanter. 

På valg Tove Svendsen og Jens Højlund 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg er Anker Overgaard og som suppleant Søren Lilje 

11.  Eventuelt.  

Ad 1: Valg af dirigent. 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne valg af Gunnar Brüsch som dirigent. 

Gunnar Brüsch blev valgt med akklamation. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt og lovligt indvarslet i henhold 

til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 

Der var 85 fremmødte og heraf 50 stemmeberettigede. 

 

Ad 2: Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

I sin beretning kom formanden ind på følgende: 

 

Grøfterne er igen i år blevet ordnet på bedste vis af vore grøftemand Alf Andersen. Dog har 

han haft nogle udfordringer i forhold til at have fri passage til sit arbejde pga. manglende 

beskæring af buske/træer ned mod grøften. Derfor opfordrede formanden til, at man sørger 

for, at Alf kan udføre sit arbejde uhindtet. 

 

Vejudgifterne har været dyrere end normalt grundet den meget fugtige sommer. 

Gærdevænget har fået en større tur end vanligt i det, der er blevet fjernet lidt af jordvolden 

i den ene side af vejen for, at regnvandet bedre kan løbe væk. Koglevænget er også 

renoveret og svinget ved Lyngvænget rettet op. 



Der ligger nu 16 grusbunker fordelt rundt i vort område. Formanden takkede for hjælpen 

med vedligeholdelse af vejene. 

 

Kloakeringen bliver genoptaget til august ved Vig Lyng. Da Oddsherred Forsynings økonomi 

ikke er så god som først forventet, bliver der lavet nye planer for den videre kloakering i 

hele sommerhusområdet. I vort område bliver der først kloakeret efter 2021. 

 

Vedrørende udskiftning af vandmålere, er GHT vandforsyning ved at udskifte målerne ved 

Gudmindrup Strand. Næste år efter påske, bliver det vort områdes tur. Udgiften til nye 

målere bliver taget over GHT vandforsynings driftsregnskab.  

 

Formanden orienterede om SAGT’s arbejde (Sammenslutning af grundejerforeninger i 

Trundholm kommune): SAGT har anlagt en prøvesag ved retten i Holbæk, da flere og flere 

medlemsforeninger har kontaktet SAGT, grundet problemer med enkelte medlemmer, der 

ikke vil betale kontingent, og dermed være med til at betale for vedligeholdelse af private 

fælles veje. SAGT afventer dommen. 

SAGT er vidende om, at der er ændringer på vej i privatvejsloven, hvor man får hjemmel til 

at opkræve vejbidrag. 

Med SAGT’s medvirken, har kommunen sat fokus på beskæring af træer og buske langs veje 

og grøfter. 

 

Vedr. mobildækningen: Kommunen har medvirket til, at der er sat 5 master op til forbedring 

af mobildækningen i vort område. 

 

Formanden minde om den årlige strandrensning søndag d. 25. juni kl. 10.00 ved 

rundkørslen. 

 

Til sidst erindrede formanden om vore ordensregler i området: 

 Kør forsigtigt og hensynsfuldt i vort område, max 30 km 

 Al afbrænding er forbudt hele året 

 Overhold tiderne for brug af motorredskaber mellem kl. 9.00 – 12.00 og kl. 15.00 – 

17.30 

 

Kommentarer til beretningen: 

 Forespørgsel vedr. mulighed for at etablere bump på Gærdevænget. Til dette 

svarede formanden, at det flere gange havde været oppe i bestyrelsen, men at det 

ikke er en mulighed, da dette bl.a. ville kræve belysning på vejen. 

 Der mangler affaldsspand v. strandnedgang ved Grantoften. Formanden vil tage 

kontakt til formanden for GSS. 

 

Beretningen godkendt. 

 

Beretningens fulde ordlyd kan findes på foreningens hjemmeside 

www.tenglemarknygrundejerforening.dk 

 

http://www.tenglemarknygrundejerforening.dk/


Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab for 2016. 

 Årsregnskabet endte med et overskud på 2.147,72 kr. 

Årsregnskabet godkendt. 

 

Ad 4: Forslag fra bestyrelsen. 

Ingen 

 

Ad 5: Forslag fra medlemmerne. 

Ingen. 

 

Ad 6: Budget og fastsættelse af kontingent 

 Kassereren fremlagde og gennemgik budget for 2018. 

 Bestyrelsen foreslår et uændret årskontingent på 350,00 kr. 

Kommentarer fra medlemmerne: 

 Bestyrelsen bør overveje om man fremadrettet skal budgettere med rykkergebyr. 

 I budgetpunktet grøftebidrag bør der fremgå, at det også drejer sig om vejbidrag. 

Budget og kontingent godkendt. 

Ad 7: Valg af formand. 

Poul Jørgensen blev genvalgt. 

 

Ad 8: Valg af to medlemmer til bestyrelsen jf.§7. 

Søren Mortensen og Anne Tofte genvalgt. 

 

Ad 9: Valg af to suppleanter. 

Tove Svendsen og Jens Højlund genvalgt. 

 

Ad 10: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Anker Overgaard og som suppleant Søren Lilje genvalgt 

 

Ad 11: Eventuelt. 

Formanden takkede for genvalg og ønskede alle en god sommer. 

 

 

 

 

d…………………………………………    d…………………………………………… 

 

 

Referent Anne Tofte     Dirigent Gunnar Brüsch 

 

 


