Referat fra generalforsamlingen i
Grundejerforeningen Solvænget 2021

Formandens Beretning
Alt kontingent er betalt og ingen restancer
Tillæg til foreningens vedtægter vedtaget
Forlængelse af snerydning ordning vedtaget
Opfordring til sommerfest i foreningen
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Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Solvænget
Tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19:30

Generalforsamlingen blev afholdt på adressen: Brøndbyskel 18, 2650 Hvidovre
Fremmødt stemmeberettigede: 6
Referent: Flemming Jørgensen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab for 2020 og budget 2021
Valg til bestyrelsen:
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Revisor:

Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18
Aage Rønn, Kirkebroen 69
Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62
Lisbet Clausen, Præstemosen 78
Søren Helstrup, Skelbrovej 7
Vibeke Brun Jørgensen, Rebæk Allé 62

(valgt ind til april 2022)
(på valg – genopstiller)
(på valg – genopstiller)
(valgt ind til april 2022)
(på valg – genopstiller)
(valgt ind til april 2022)

5. Indkomne forslag
a. Tillæg til nuværende vedtægter
b. Snerydning sæson 2020/2021
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Flemming Jørgensen blev valgt som dirigent.
Indkaldelsen blev omdelt 9. maj, hvilket vil sige mere end 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen,
hvormed det blev konkluderet at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
2020 har igen været et stille år og bestyrelsens arbejde har været begrænset til afholdelse af ét
bestyrelsesmøde i 2020 og så generalforsamlingen sidste år.
Grundejerforeningen har igennem de sidste par år haft en snerydningsordning og bestyrelsen har sådan
set været tilfreds med Snevagten i den tid vi har haft dem til at sørge for at rydde sne i vores
grundejerforening.
Bestyrelsen har dog i sæsonen 2020/2021 oplevet at flere medlemmer i grundejerforeningen har ringet til
bestyrelsen og klaget over at snerydningen ikke er sket eller først er foretaget efter der var taget telefonisk
kontakt til Snevagten.
Bestyrelsen har derfor evalueret dels behovet for at få sneryddet i løbet af en sæson og dels den seneste
sæsons problemer, og har besluttet at anbefale ikke at videreføre en snerydningsordning i
grundejerforeningen og har derfor heller ikke fremsat forslag herom på dagens generalforsamling.
Bestyrelsen kan herudover orientere om, at der ikke længere er restancer med betaling af kontingent til
grundejerforeningen.
På generalforsamlingen blev der spurgt ind til årsagen til, at bestyrelsen ikke ville forlænge aftalen med
Snevagten. Der var dog ikke yderligere begrundelse end allerede givet i formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt uden yderligere bemærkninger.
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3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Aage Rønn.
-

Indtægter i alt: kr. 36.921

-

Udgifter: kr. 38.233

-

Årets resultat: kr. -1.312

Den store kassebeholdning ultimo 2020 skyldes, at betaling til Snevagten sker pr. løbende måned.
Det blev oplyst, at alt kontingent er betalt, og at der ikke er nogle restancer.
Regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

4. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen blev genvalg og udgør for 2021/2022:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formand: Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18
Kasserer: Aage Rønn, Kirkebroen 69
Sekretær: Flemming Jørgensen, Rebæk Allé 62
Bestyrelsesmedlem: Lisbet Clausen, Præstemosen 78
Bestyrelsesmedlem: Søren Helstrup, Skelbrovej 7
Revisor: Vibeke Brun Jørgensen, Rebæk Allé 62

5. Indkomne forslag
5a: Tillæg til nuværende vedtægter
Forslaget var stillet af bestyrelsen og beskrevet i omdelt indkaldelse:
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring for at lette bl.a. administrationen med banken.
Følgende § ønskes som tillæg til nuværende vedtægter.
•
§12a: Tegningsregel: Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.
Ændringer af vedtægter blev vedtaget uden bemærkning.
Foreningens hjemmeside vil blive opdateret.

5b: Fortsættelse af snerydnings ordning
Bestyrelsen havde modtaget nedenstående forslag. Forsalget var offentliggjort på foreningens
hjemmeside d. 17. maj.

Til Grundejerforeningen Solvænget.
Forslag til dagsorden:
Jeg er uforstående overfor, at bestyrelsen ikke vil forlænge aftalen med Snevagten omkring
snerydning. For mig som grundejer har det fungeret glimrende - så derfor min undren. I denne
grundejerforening er der en del ældre medborgere, som har stor glæde af Snevagten.
Skulle bestyrelsen være i besiddelse af tungtvejende grunde til at opsige ordningen, ville det have
været formålstjenligt at oplyse det på indkaldelsen.
Derfor stiller xxxxx og xxxxxx følgende forslag til punkt på dagsordenen den 25.05.21.
ORDNINGEN MED SNEVAGTENS SNERYDNING FORTSÆTTER I DET KOMMENDE ÅR 2021/2022
(Note: Navne er kendt af bestyrelsen)
Resultat af afstemning:
- 8 stemmer var for en ordning (heraf 4 stemmer i form af fuldmagt)
- 4 stemmer var imod
- 4 stemmer var hverken/eller
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Dermed blev forsalget om en forlængelse af snerydningsordningen vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent
Budget for året 2021 blev fremlagt med snerydning.
Med beslutningen om fælles snerydningsordning kontingent for året 2021 fastsat til kr. 500.
Budget kan findes på foreningens hjemmeside.
Betaling kan ske via MobilePay eller bankoverførsel. Yderligere info er vedhæftet referatet.

7. Eventuelt
7a: Kontingentet som udelukkende går til snerydning er fradragsberettiget under håndværkerfradrag (se
https://skat.dk/skat.aspx?oId=2303744): Benyt CVR-nr: 32790291.
7d: Bestyrelsen vil gerne have email-adresser på alle parceller. Dette vil lette kommunikationen mellem
bestyrelsen og medlemmer. Adressen vil kun blive brugt i forbindelse med fremsendelse af materiale i
forbindelse med generalforsamling, snerydningsordning, arrangementer i grundejerforeningen og anden
generel information fra Hvidovre.
Oplysninger kan sendes til postmaster@solvaenget.com med adressen i emnefeltet.
7e: Der har tidligere været afhold sommer-vejfest og fastelavn med god succes. Skulle nogle i foreningen
have lyst til at arrangere en vejfest hjælper bestyrelsen gerne med at skabe kontakten (skriv til
postmaster@solvaenget.com).
Bestyrelsen takker for fremmødet.
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