
Referat for generalforsamlingen i grundejerforeningen Solvænget 
Torsdag den 22. april 2010. 

 
 
Generalforsamlingen blev afholdt på adressen: Rebæk Allé 60 
Fremmødt stemmeberettigede: 6 
Referent: Flemming Jørgensen 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Valg til bestyrelsen: 

a. Formand: Morten Lunow   (valgt 2008) – på valg (genopstiller) 
b. Næstformand: Annerose Moe  (valgt 2009) – ikke på valg 
c. Kasserer: John Egebo   (valgt 2007) – ikke på valg 
d. Sekretær: Flemming Jørgensen  (valgt 2009) – ikke på valg 
e. Bestyrelsesmedlem: Bo L. Hansen  (valgt 2008) – på valg (genopstiller) 
f. Revisor: Tina Hansen   (valgt 2009) – ikke på valg 
g. Revisor: Lene Petersen   (valgt 2008) – på valg (genopstiller) 

5. Indkomne forslag 
6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Eventuelt  

 
 
1. Valg af dirigent  
 
Birgitte Olsen, Kirkebroen 51 blev valgt som dirigent. 
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 
 
 
2. Beretning 
 
Formand Morten Lunow fremlagde sin beretning. 
 
Mødeaktiviteten i 2009 har været begrænset til ét bestyrelsesmøde i Marts.  
 
Morten har deltaget i valghandling til det grønne råd. 
 
Morten har endvidere deltaget i et møde med nabo foreningen ”Svanemosen” med henblik på 
sammenlægning. Ind til videre er der ikke sket mere i denne sag, end udveksling af 
hjemmesider. 
  
Gennem 2009 har der kun været ganske få henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse 
med hushandel. Formentlig skyldes dette at hjemmesiden nu er kendt blandt 
ejendomsmæglere, og indeholder alle nødvendige oplysninger. Der er registreret én 
hushandel i 2009. 
 
I starten af året sendte Morten et brev til Hvidovre kommune omkring Præstemosens dårlige 
tilstand. Svar fra kommunen blev modtaget 15. april 2009, hvor kommunen beskriver; at 
Præstemosens fortov og vejbelægning vil blive renoveret efter Dong har udført gravearbejde i 
2010 i forbindelse med omlægning af elforsyningen fra luf til jord. 
 
Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Aflæggelse af regnskab 
 
Regnskabet blev fremlagt af Kasserer John Egebo, som kunne berette, at der ikke har været 
den store aktivitet i regnskabet i 2009. 
 
Indtægter: kr. 400, i form af rykkergebyr og kontingent.  
Udgifter: kr. 1.009, som fortrinsvis dækker kontorhold og kontingent til SGH. 
(Det reviderede regnskab var tryk og omdelt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen) 
 
Havefræser er afhændet til ham der passede den, da den ikke længere blev efterspurgt i 
grundejerforeningen. 
  
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4. Valg til bestyrelsen 
 
Alle på valg 2010 modtog genvalg, og blev genvalgt.   
 
Bestyrelsen for grundejerforeningen 2010: 

a. Formand: Morten Lunow 
b. Næstformand: Annerose Moe 
c. Kasserer: John Egebo 
d. Sekretær: Flemming Jørgensen 
e. Bestyrelsesmedlem: Bo L. Hansen 
f. Revisor: Tina Hansen 
g. Revisor: Lene Petersen 

 
 
5. Indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 
Kassereren foreslog, at der ikke opkræves kontingent for 2010, da der er penge på kontoen 
og der ikke forventes større udgifter i 2010. 
 
 
6. Eventuelt 
 
Flg. emner blev drøftet under eventuelt: 
 

- Støj fra motoriserede maskiner: Det opfordres til at man tænker på god naboskik, 
tidspunkt og støjgener inden man f.eks. starter sin plæneklipper. 
 

- Hvis der er initiativrige personer i grundejerforeningen, som har lyst til at lave 
børnearrangementer, vil bestyrelsen se velvilligt på at yde økonomisk tilskud (som da 
man tidligere lavede fastelavnsdag på brandstationen). 
 

- Der kommer tit biler på Rebæk Alle, som kører meget stærkt. Der er tidligere taget 
kontakt til Hvidovre kommune for opsætning af miljøbump, men ind til videre er det 
kun blevet til begrundet afslag. 
 

- Fortove skal renholdes både sommer og vinter. Hækken skal klippes, hvilket 
Hvidovre kommune også har skrevet i Hvidovreavisen.  

   
 
Mødet blev afsluttet i god ro og orden, og bestyrelsen takkede for fremmødet. 
 
 


