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Til alle medlemmer af Grundejerforeningen Agervænget. 

      20.marts 2019 

            Referat for ordinær generalforsamling  

        5. marts 2019 kl.19.30 

                     Vommevad forsamlingshus 

 

Generalforsamlingen have følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent.  

 

• Henrik Gravesen valgt uden indvendinger 

Der er ved udsendelse af indkaldelsen ét medlem i kontingentrestance. 

 

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. (Fremlagt 

mundtligt på generalforsamlingen, og vil kun i resume fremgå af referatet).  

• Formanden udtræder af bestyrelse pga. flytning fra Agervænget. 

• 2 sager vedr. kontingentrestance, 1 afsluttet inden fogedretten, 1 forsat 

åben i fogedretten.  

• Grønne områder rammeaftale er på plads for de næste 4 år. 

 

3. Indkomne forslag. 

• Ingen forslag 

 

4. Regnskab og budget. 

4.a. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse  

• Ingen væsentlige udgifter, godkendt 

4.b. Fremlæggelse af budget for 2019 til orientering  

• Godkendt 

 

5. Kontingent og gebyrer. 

5.a Bestyrelsen foreslår kontingentet nedsat til kr. 950,-  

• Godkendt  

Bestyrelsens uddybning: Vi har opbygget den ønskede ”minimumskapital”, så vi kan 

klare opstart af eventuelle sager, hvor vi skal have ekstern bistand. Vi behøver derfor 
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ikke længere et markant driftsoverskud, men kun et mindre overskud med henblik på 

opsparing til ekstra omkostninger i forbindelse renovering af eks. fællesarealer.  

 

5.c Beslutning om øvrige gebyrer 

Bestyrelsen foreslår uændrede gebyrer  

1. Ejerskiftegebyr på kr. 350 - Godkendt 

2. Opkrævningsgebyr på kr. 35 – (For ikke tilmeldt Betalingsservice) Godkendt 

3. Rykkergebyr på kr. 100 - Godkendt 

4. Administrationsgebyr på kr. 350 - Godkendt 

 

5.d. Udgiftsgodtgørelse til bestyrelsen 

Der er ikke forslag om ændringer til rammebetingelser og udgiftsgodtgørelser. 

 

6. Valghandlinger. (der henvises til indkaldelsens indledende bemærkninger) 

Følgende punkter er baseret på foreningens vedtægter gældende ved udsendelse af 

indkaldelsen: 

6.a Valg af formand (Henrik Gravesen, nr.40, der er ønsket valg udenfor valgperiode) 

• Klaus Teglstrup, nr.137 - Valgt til formand valgt for 1 år (Aftræder som 

kasserer). 

6.b Valg af kasserer,  

• Christian Kaas, nr.79 - Valgt til kasserer for 2 år 

6.c Valg af bestyrelsesmedlem,  

• Gleen Nils,  Jamrath, nr. 6 - Valgt for 2 år. Næstformand.   

6.d Valg af bestyrelsesmedlem, (Casper Robrahn, nr.49, der er ønsket valg uden for 

      valgperiode) 

 

•  Daniel L.S. Pedersen nr.28 valgt for 1 år. Sekretær/ ansvarlig grønne 

 områder  

6.e. Valg af bestyrelsessuppleanter, 

• Suppleant, Allan Jensen (nr. 117) er ikke på valg  

6.f.  Valg af revisor (vælges hvert år), Revisor Steen Lerche, nr. 73 er på valg  

• Steen Lerche nr. 73, genvalgt for 1 år. 
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7. Eventuelt. 

7.a Deklarationsudvalg Bestyrelsen ønsker at høre generalforsamlingens indstilling til 

evt. nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge mulighederne for at få en samlet 

ændring deklarationen, så denne bliver mere nutidig og tager hensyn den anvendte 

praksis i henhold til foreningens forvaltningsbestemmelser.  

• Bestyrelsen undersøger om det er nødvendigt at nedsætte et udvalg 

for videre granskning om muligheder for ændring i Deklarationen, 

herunder eksisterende tinglysning for bebyggelsesregler.  

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen ”Agervænget”  

 

Klaus Teglstrup, formand, nr.137 

  

    Glen Niels Jamrath, næstformand, nr.6 

 

Christian Kaas, kasserer, nr.79   

 

Daniel L.S. Pedersen, bestyrelsesmedlem 

http://www.agervaenget.dk/
mailto:bestyrelsen@agervaenget.dk

