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Referat for generalforsamlingen i Grundejerforeningen Solvænget 
Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19:00 

 
 
Generalforsamlingen blev afholdt på adressen: Brødbyskel 18, 2650 Hvidovre 
Fremmødt stemmeberettigede: 5 
Referent: Flemming Stryhn Jørgensen 
 
Dagsorden 

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

• Formand: Bo L. Hansen   (valgt ind til 2014) 
• Kasserer: John Egebo  (på valg – genopstiller) 
• Sekretær: Flemming Jørgensen (på valg – genopstiller) 
• Bestyrelsesmedlem: Lisbet Clausen (valgt ind til 2014) 
• Bestyrelsesmedlem: NN  (åben – kan vælges for 1 år) 
• Revisor: Vibeke Brun Jensen (valgt ind til 2014) 

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

 
 
1. Valg af dirigent  
 
Flemming Jørgensen blev valgt som dirigent. 
Det blev konstateret at generalforsamlingen var gyldig idet den var rettidigt indkaldt og afholdt i 
april jf. grundejerforeningens vedtægter. 
 
 
2. Beretning 
 
Mødeaktiviteten siden sidste generalforsamling har været begrænset til ét bestyrelsesmøde i 
marts 2013, hvor dagsordenen til generalforsamlingen blev planlagt. 
  
Siden sidste generalforsamling er vores hjemmeside blevet opdateret, hvilket nok har været 
årsagen til at der i 2012/2013 kun har været en enkelt henvendelser fra ejendomsmæglere m.fl. 
  
Formandens beretning 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 2012/2013. Regnskabet var omdelt med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
 

- Indtægter: kr. 40,49 (rente af indestående) 
- Udgifter: kr. 985,00 som fortrinsvis dækker over bankgebyrer og kontingent til SGH. 

 
Budget for 2013/2014 blev fremlagt hvilket viser et underskud på kr. 945 hvilket ikke er et problem 
i forhold til indestående kassebeholdning. 
 
Det underskrevne regnskab blev fremvis og godkendt uden bemærkninger. 
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4. Valg til bestyrelsen 
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Solvænget udgør i 2013/2014: 

1. Formand: Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18  (valgt ind til april 2014) 
2. Kasserer: John Egebo, Rebæk Allé 58    (valgt ind til april 2015) 
3. Sekretær: Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62   (valgt ind til april 2015) 
4. Bestyrelsesmedlem: Lisbet Clausen, Præstemosen 78 (valgt ind til april 2014) 
5. Bestyrelsesmedlem: Aage Rønn, Kirkebroen 69   (valgt ind til april 2014) 
6. Revisor: Vibeke Brun Jensen, Rebæk Allé 62   (valgt ind til april 2014) 

 
 
5. Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 
Kassereren foreslog, at der ikke opkræves kontingent for 2013, idet der er en kassebeholdning på 
ca. Kr. 16.000 og et forventet forbrug på kr. 1.000 for 2013 (se punkt 3). 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
7. Eventuelt 
 

- Grundejerforeningens hjemmeside er blevet opdateret med seneste regnskaber, referater 
og vedtægter.  
 

- Muligheden for en snerydnings ordning blev drøftet. Bestyrelsen besluttede, at undersøge 
hvilke muligheder der måtte være og præsentere disse på næste bestyrelsesmøde. Der 
vil blive undersøgt muligheder for både individueller løsninger og fælles løsninger 
omhandlende samtlige 69 parceller. Det blev bemærket, at en evt. fælles 
snerydningsordning skal vedtages på en generalforsamling. 

 
 
Mødet blev afholdt i god ro og orden og afsluttet kl. 19:45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


