
Referat fra generalforsamlingen i grundejerforeningen Solvænget 
mandag den 14. april 2008. 

 
 
Generalforsamlingen blev afholdt på kassererens bopæl Rebæk Alle 58. 
 
Der var fremmødt 9 stemmeberettige til generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Valg af bestyrelse 
5. indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Eventuelt  

 
1. Valg af dirigent 
Henrik W. Olsen blev valgt som dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt. 
 
2. Beretning 
Formand Line Seyffert aflagde beretningen for den forgangne periode. 
 
Der har været afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 4. juli 2007, hvor foreningen valgte 
ny kasser. 
 
Det er glædeligt at kunne konstatere at de fleste ejendomsmæglere nu er bekendt med foreningens 
hjemmeside www.solvaenget.com, det aflaster formanden i forhold til spørgsmål om foreningen og 
fremsendelse af relevante papirer ved hushandler i foreningen. 
 
Bestyrelsen har været i kontakt med en af vore nabo foreninger ”svanemosen” for at drøfte eventuel 
sammenlægning, det har ikke været muligt at afholde et fælles bestyrelsesmøde i perioden, det vil 
bestyrelsen arbejde for at det sker i den kommende periode. 
 
Der var en kort debat på generalforsamlingen om de igangværende drøftelser om sammenlægning 
med naboforeningen, formanden kunne fortælle at Solvænget ikke har nogen aktiver så som 
legepladser eller grønne områder der kræver regelmæssig vedligeholdelse, det er derfor mere 
overvejelser om at sikre at vi fortsat kan sammensætte en bestyrelse i foreningen der har fået 
bestyrelsen til at drøfte sammenlægning, formanden gjorde opmærksom på at der ikke kan ske 
nogen sammenlægning uden en beslutning på en generalforsamling. 
 
Ved den sidste ordinære generalforsamling blev det besluttet at opkræve kontingent til foreningen 
på kr. 100,- dette var foreningens nyvalgte kasser ikke opmærksom på, der vil derfor snarest efter 
denne generalforsamling komme girokort ud til foreningens medlemmer. 
 
Beretningen blev herefter taget til efterretning. 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
Kasser John Egebo, gjorde opmærksom på at årsregnskabet og forslag til budget 2008/09 var 
udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 

http://www.solvaenget.com/


Kassereren gjorde opmærksom på at det måske ikke er den mest hensigtsmæssige bank løsning vi 
har, der er kommet andre bankprodukter, der kan lette foreningsarbejdet og som kan tilføre 
foreningen nogle rente indtægter i stedet for girokontoen vi har i dag. 
 
Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at undersøge hvilke nye muligheder der 
findes, hvis der findes et bedre bankprodukt har bestyrelsen fået tilsagn fra generalforsamlingen om 
at indgå nye bankaftaler der kan lette kassereren i sit arbejde og som kan tilfører foreningen 
renteindtægter. 
 
Kassereren beklagede at der ikke var udsendt girokort på kr. 100,- som var blevet vedtaget på de 
sidste ordinære generalforsamling, dette vil ske snarest efter denne generalforsamling, der fremgår 
derfor ikke nogen kontingent indtægter på årsregnskabet. 
 
Der var herefter gennemgang af regnskabet, der blev gjort opmærksom på at der manglede udgifter 
på foreningens havefræser og drift af hjemmesiden, regnskabet blev efterfølgende godkendt. 
 
Herefter blev forslag til budget 2008/09 fremlagt for generalforsamlingen, det gav ikke anledning til 
bemærkninger hvorefter det blev godkendt. 
 
4. Valg af bestyrelse 
Morten Lunow, Rebæk alle 60 - blev vagt som ny formand for foreningen efter Line Seyffert, der 
var fraflyttet foreningen. 
 
Bo Hansen, Brøndbyskel 18 - blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem efter Johnny Rørbo, der ikke 
ønskede genvalg 
 
5. Indkomne forslag 
Der var ikke fremkommet nogen forslag. 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Det blev besluttet at girokortet på kr. 100- vedlægges referatet fra denne generalforsamling. 
 
7. Eventuelt 
Generalforsamlingen havde en debat om, snerydning, hæk klipning og ukrudt, generalforsamlingen 
henstiller derfor til at foreningens medlemmer sikre at fortovene sneryddes så fodgængere kan 
passere dem og at man mindst en gang om året klipper hækken og husk! at dit ukrudt også hurtigt 
kan blive dine naboers hvis ikke frøstanden klippes ned i god tid.  
 
Der blev gjort opmærksom på at sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre ”SGH” har 
en webside. 
 
Der var en længere snak om kantsten på vores del af præstemosen, man er bekymret for børn og 
øvrige fodgængeres sikkerhed da vore kantsten flere steder er i niveau med vejen, 
generalforsamlingen ønskede at bestyrelsen undersøger hos Hvidovre kommune om der vil ske 
noget med vore fortov og kantsten efter nedlæggelsen af fiber- og strømkabler i 2009. 
 
Det var et ønske fra de fremmødte på generalforsamlingen at ved fremtidige indkaldelser til 
generalforsamlinger at der på indkaldelsen fremgår adressen på foreningens hjemmeside. 
 
Referent 
Henrik W. Olsen 
Præstemosen 70. 


