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Referat af G/F Grønnehaves ordinære generalforsamling 
 

Onsdag den 20. marts 2013 på Pilegårdsskolen 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Indkomne forslag. 
4. Regnskab. 

a) Aflæggelse af regnskab for 2012. 
b) Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for 2013. 
c) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

5. Valg af bestyrelse. 
a) Valg af formand (Helge Dybdahl modtager genvalg) 
b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jørgen Sommer og Rasmus Jørgensen modtager 

genvalg) 
c) Valg af to bestyrelsessuppleanter (Søren Stahlfest Møller og Jesper Kühl modtager 

genvalg). 
6. Valg af revisor. 

a) Valg af revisor. (Anne Sommer modtager genvalg) 
b) Valg af revisorsuppleant. (Boe Andersen modtager genvalg) 

7. Eventuelt. 
 
 
Generalforsamlingens dirigent 
Hans Petersen     _________________________________ 
 
Referent: 
G/F Grønnehaves kasserer 
Willy Schneider 
Vadum Allé 19 
2770 Kastrup ___________________________________ 
 
 
G/F Grønnehaves bestyrelse 
Helge Dybdahl  Formand   
Lena Frydensberg-Holm Næstformand 
Willy Schneider  Kasserer  
Rasmus Jørgensen  Bestyrelsesmedlem    
Jørgen Sommer  Bestyrelsesmedlem  
Jesper Kühl Suppleant 
Søren Stahlfest Suppleant 
 
 
 
Der var mødt 40 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 
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1. Valg af dirigent.  
 

Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen velkommen til 
generalforsamlingen og foreslog Hans Petersen som aftenens dirigent. Der var ingen andre 
forslag, og dermed var Hans Petersen valgt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Dernæst gav han ordet til formanden. 
 

2. Formandens beretning. 
Helge henviste til den skriftlige beretning, som var uddelt sammen med indkaldelsen i 
Grønnehave Nyt. Dernæst blev den skriftlige beretning suppleret med følgende.  
 

 

Arbejder udført i 2012: 
 
Det der står med kursiv, er tilføjelser efter den spørgerunde, som dirigenten tog efter beretningen. 
 
Udgravninger / udbedringer: 
• Der har været holdt vejeftersyn med DONG, som nu har reetableret de fejl, som vi havde 
påtalt. 
• Der er stadig mange fliser og andet, der ikke er tilfredsstillende reetableret af firmaet Kamco 
der arbejdede for Dansk Kabel TV. Arbejdet blev overgivet til et andet entreprenørfirma, som 
gjorde det godt. Efter endnu et år skal der igen være vejsyn med Dansk Kabel TV. 
• Hvis der er grundejere, som ikke er tilfredse med at skulle vente til dette eftersyn, så 
opfordres man til selv at henvende sig til Teknisk Forvaltning i Tårnby Kommune. 
 
Vandafledning: 
• Der var intet at bemærke ud over det, der står i den skriftlige beretning. 
 
Snerydning: 
• Generelt er der tilfredshed med snerydningen. 
En enkelt bemærkning om at det er uhensigtsmæssigt at vente med at rydde sneen til den er kørt 
fast. 
 
Legeplads: 
• Vi håber at den lille gruppe fra Hjallerupvang vil gøre alvor af at etablere en ny ”legeborg”. 
Under alle omstændigheder holder den gamle ikke ret meget længere på grund af tæring. 
 
Arrangementer: 
• Fastelavnsfesten 2012 blev igen et lokalt tilløbsstykke.  
  
Arbejder 2013: 
• Bestyrelsen har sendt 2 skrivelser til Kommunalbestyrelsen, som bliver behandlet på 
kommunalbestyrelsesmøde i april måned. Se nærmere i den skriftlige beretning og på hjemmesiden. 
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Ny hjemmeside: 
• Formanden fortalte, at vi har iværksat en ny hjemmeside, som vil blive brugervenlig for 
alle. Der bliver bl.a. mulighed for at tilmelde sig en nyhedsmail, for direkte tilmelding til 
arrangementer og for kommunikation med bestyrelsen. 
 
Formandens beretninger blev godkendt med klapsalver. 

 
3. Indkomne forslag. 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

4. Regnskab. 
 

a. Aflæggelse af regnskab for 2012. 
Kassereren Willy Schneider gennemgik det reviderede regnskab, som kan ses i Grønnehave 
Nyt og på hjemmesiden. 
Kassereren berettede, at bestyrelsen har efterkommet ønsket om at placere en del af 
foreningens formue på en fastforrentet konto. Der er nu sat 300.000 kr. af foreningens 
beholdning på en konto i 3 år med en årlig rente på 1,75 %. 
Som man kan se af regnskab og budget, har bestyrelsen vanskeligt ved at skabe det 
budgetterede underskud. Men det er vel ikke så ringe endda. 
 Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 

b. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2013. 
Der var et spørgsmål til budgetpunktet Information som er sat op med 5.000 kr. Kassereren 
begrundede det med indkøring af den nye hjemmeside, og at det forventedes at være en 
engangsforeteelse. 

c. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Det blev vedtaget med applaus. 
Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede dirigenten, at regnskab og budget var 
godkendt. 
 

5. Valg af bestyrelse. 
a. Valg af formand: Helge Dybdahl blev genvalgt 
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Jørgensen og Jørgen Sommer blev genvalgt 
c. Valg af to bestyrelsessuppleanter: Jesper Kühl og Søren Stahlfest Møller blev 

genvalgt. 
 

6. Valg af revisor. 
a. Valg af revisor. Anne Sommer blev genvalgt. 
b. Valg af revisorsuppleant. Boe Andersen blev genvalgt. 

 
7. Eventuelt. 
 
Slutteligt konstaterede dirigenten at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og takkede for 
god ro og orden. 
 
Formanden sagde tak til dirigenten og indbød til en bid brød. 


