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Referat for generalforsamlingen i Grundejerforeningen Solvænget 
Tirsdag den 26. april 2016 kl. 19:30 

 
 
Generalforsamlingen blev afholdt på adressen: Rebæk Allé 62, 2650 Hvidovre 
Fremmødt stemmeberettigede: 7 
Referent: Flemming Stryhn Jørgensen 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Aflæggelse af regnskab for 2015 og budget 2016 
4. Valg til bestyrelsen: 

• Formand: Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18   (på valg - genopstiller)  
• Kasserer: John Egebo, Rebæk Allé 58    (valgt indtil april 2017) 
• Sekretær: Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62   (valgt indtil april 2017) 
• Bestyrelsesmedlem: Lisbet Clausen, Præstemosen 78 (på valg - genopstiller) 
• Bestyrelsesmedlem: Aage Rønn, Kirkebroen 69  (valgt indtil april 2017) 
• Revisor: Vibeke Brun Jensen, Rebæk Allé 62   (på valg - genopstiller) 

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 lovligt indkaldt jf. grundejerforeningens vedtægter, 
idet indkaldelsen var omdelt 10. april, dvs. minimum 14 dage før afholdelsen. 
 
 
 
2. Formandens beretning 
 
Som på sidste års generalforsamling, blev problemstillingen om de dårlige fortov på Vesterskel 
diskuteret igen. Undertegnede lovede at kontakte kommunen påny. Efter flere mails og rykkere 
begyndte kommunen i efteråret, at etablere nye kantsten og fortov på Vesterskel, Brøndbyskel og 
Skelbrovej. Arbejderne forventes færdig i løbet af maj 2016.  
 
Kathrine, Brøndbyskel 9 og Vibeke, Rebæk Alle 62 arrangerede i år (2016) en velbesøgt 
fastelavnsfest for grundejerforeningens børn og deres familier. Bestyrelsen har bevilget et tilskud 
på kr. 500 til tønde, slik mv. Jeg vil på bestyrelsens vegne takke Kathrine og Vibeke for initiativet 
og deres indsats. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor at give tilskud igen til næste år.  
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
 
Regnskabet blev fremlagt af kasserer John Egebo. 
For regnskabsåret 2015 har der været 5 posteringer. 
Regnskabet var omdelt med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 

- Indtægter: kr. 13,49 (rente af indestående) 
- Udgifter: kr. 882,96 (som fortrinsvis dækker over bankgebyrer, kontingent til SGH samt 

web hotel)  
- Årsresultat: kr. -869,47 (underskud) 
- Kassebeholdning pr. 31-12-2015: kr. 12.959 
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Budget for 2016 blev fremlagt, hvilket viser et underskud på kr. 1.385,- såfremt udgift niveauet 
ikke ændres og der ikke indkræves kontingent. 
 
Regnskab blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
4. Valg til bestyrelsen 
 
Alle personer på valg i år 2016 blev genvalgt, dermed ingen ændring til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Solvænget udgør for 2016/2017: 

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

 
5. Indkomne forslag 
 
Ingen forslag modtaget før generalforsamlingen.  
 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
 
På baggrund af punkt 5 blev det besluttet af generalforsamlingen, at der ikke opkræves kontingent 
for året 2016, idet der ikke findes noget behov. 
    
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
7. Eventuelt 
 
Pt. laves der nye fortov og kantsten ”hist og pist” i grundejerforeningens område. Dette er ikke 
noget som bestyrelsen har haft indflydelse på.  
 
Ved årets fastelavnsfest var der flere som talte om, at det kunne være sjovt at mødes til en 
sommerfest. Det kunne f.eks. være en aften i August, hvor man mødes omkring grillen i én af 
haverne. Skulle nogen have interesse i at komme, samt hjælpe til med at stable et sådant 
arrangementet på benene, er man velkommen til at kontakte Vibeke B. Jensen (Rebæk Allé 62, 
tlf: 30791185) eller sende en mail til: postmaster@solvaenget.com 
 
 
 
 
Mødet blev afholdt i god ro og orden og afsluttet kl. 20:00.  
Bestyrelsen takker for et hyggelige fremmøde.   


