
Grundejerforeningen ”AGERVÆNGET”, 4420 Regstrup
www.agervaenget.dk E-mail: bestyrelsen@agervaenget.dk 

14. februar 2019

Til alle medlemmer af Grundejerforeningen Agervænget.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Tirsdag den 5. marts 2019 - kl. 1930

Vommevad Forsamlingshus,
Søstrupvej 82, 4420 Regstrup.

Foreningen har brug for friske ressourcer.

Bestyrelsen består af 4 medlemmer.

 2 medlemmer er på valg i år. Kassereren og vores sekretær/ webmaster.
Begge medlemmer forventer at genopstille.

 Formanden, der længe har ønsket at blive afløst, ønsker valg til formandsposten i år.
Formanden ønsker at forlade bestyrelsen senest i 2020.

 Et bestyrelsesmedlem (fællesarealer) ønsker at trække sig uden for valgperiode.
Nuværende formand vil evt. opstille til denne post for ét år, hvis der kan findes en ny 
formand i år.

Vi skal bruge friske kræfter og helst medlemmer, der er klar til at tage mere end blot én periode.

Hvorfor skal vi beskæftige os med en Grundejerforening?

”Følger du ikke med på Facebook – der er da andre ting som er langt vigtigere”……..
 
Der er uden tvivl en del medlemmer, som gerne så Grundejerforeningen Agervænget opløst.
Andre vil sikker gerne have foreningen til at tage nye initiativer for fællesskabet, mens andre igen 
ønsker, at ”nogen” i foreningen får fornyet deklarationen og fornyet vores vedtægter.

Et flertal tænker sikkert ikke meget over noget af det, og ønsker nok helt grundlæggende, ikke at 
beskæftige sig med grundejerforeningen.

Nu er fakta bare, at vi hver især selv har besluttet at købe vores parceller. Vi er som parcelejere 
på godt og ondt forpligtet af deklarationen for områder, til medlemskab af foreningen. Vi er i 
fællesskab forpligtet til at drive grundejerforeningen i henhold til foreningens vedtægter, og vi har 
en fælles forpligtelse til at vedligeholde vores fællesarealer. 
Faktisk er der også rammer for hvilke ændringer, vi kan lave til foreningens vedtægter uden 
kommunalbestyrelsens godkendelse, da kommunalbestyrelsen formelt skal godkende væsentlige 
ændringer til vedtægterne.

Når ikke generalforsamlingen beslutter ”nye initiativer”, og der ikke ”dukker sager op” som fx 
klagesager eller anlægsopgaver o.l., er der ikke de store opgaver at tage sig af for foreningens 
bestyrelse, men det kræver alligevel tid - og i et vist omfang indsigt i de ting, der skal gøres.

Arbejdet er frivilligt og med tiden ”brænder man ud” og initiativet falder. Nye medlemmer må 
tage over.

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


2

Hvad laver Grundejerforenings bestyrelse?

Vi har over de seneste 10 år langsomt ændret foreningens måde at arbejde på, og hvad vi 
beskæftiger os med. Alt sammen for at tilpasse os nutiden og gøre foreningens opgaver mere 
enkle.

Vi har bl.a.:

 Sikret størst muligt accept af forhold, hvor deklarationen ikke efterleves på alle områder 
(tidligere generalforsamlingsbeslutning – se foreningens forvaltningsbestemmelser),

 Opdateret foreningens vedtægter.
 Begrænset antallet af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer – begrænset 

antallet af bestyrelsesmøder.
 Flyttet vores kommunikation fra brev og papir til e-mail, filer og website (kommunikation 

og dokumentation følger nu den siddende bestyrelse, og ligger ikke hos det enkelte 
medlem/tidligere medlem af bestyrelsen).

 Ændret en række arbejdsmetoder, så bestyrelsen har klare og færre opgaver.
 Sikret opfyldelse af krav til CVR-registrering, medarbejder NemId og en stribe lovpligtige 

godkendelser. 
 Indmeldt foreningen og vores medlemmer i Parcelhusforeningerne Landsforening (giver 

alle parceller adgang til rådgivning, samt sikrer foreningen alle relevante forsikringer).
 Fjernet kontantbeholdninger og indført elektronisk betalingsmetode, så vi kan anvende 

betalingsservice.
 Fornyet vores regnskab, så vi følger korrekt regnskabspraksis.
 Sikret en økonomisk stabilitet for foreningen, så vi undgår mulige ekstra kontingenter.
 Indført klare rammer og vilkår for gebyrer.
 Indgået aftale med professionel bogholder (sikrer korrekt regnskabspraksis og begrænser 

krav til fremtidige kasserers regnskabsmæssige kompetencer).
 Varetaget kontakten med kommunen (fx dispensationer og klagesager) og 

kontakten/samarbejdet med andre interessenter i forhold til bl.a. anlægsprojekter (f.eks. 
projektet med nye lysstandere i området, anlægsarbejde ved vandværket mv.).

 Gennemført større projekt for total renovering af vores fællesarealer,
 Indgået 4-årig aftale om vedligehold af vores fællesarealer (en bedre og billigere løsning, 

der også har givet mindre administration. (I øvrigt fornyet frem til og med 2022).
 Opsat hundestandere på fællesarealet m/poser og løbende tømning, hvilket har begrænset 

omfanget af efterladenskaber betragteligt.

Langt det meste er små ændringer af administrativ karakter, som har været nødvendige (og 
nogle gange lovkrav, vi skulle opfylde). 
Andre opgaver har været store eller mindre projekter, som har trukket en del ressourcer fra 
bestyrelserne, mens enkelte projekter også har været omkostningstunge for foreningen. 
Fælles for dem alle har været, at de var af fælles interesse og/eller relevante og gavnlige for 
vores medlemmer og vores område.

Hvad så nu?

Så egentlig ikke noget – eller i hvert fald kun hvis generalforsamlingen ønsker nye initiativer.

 Vi er mange, der gerne så deklarationen for området ændret (læs: moderniseret) - Heraf 
vi også følger et behov for fornyelse af vores vedtægter.

 Og hvordan er det så lige med interessen for nytænkning i forhold til brug af vores 
fællesarealer. 

o En del husker nok de år, hvor omkring 80 % af medlemmerne var aktive på 
generalforsamlinger, fordi et stort mindretal ønskede en legeplads, 
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o og hvordan var det lige med den generalforsamling, hvor kun 10% af 
medlemmerne deltog, og aftalen om snerydning blev opsagt. Vi har ikke ryddet sne 
siden!

 Vi har naboforeninger af forskellig karakter, som har særlige interesser, og en kommune 
som har holdninger til vores stisystem og forpligtelser.

Det er generalforsamlingen, der beslutter, hvad der skal igangsættes – det er bestyrelsen der 
tager sig af de løbende sager og igangsætter de projekter generalforsamlingen beslutter.

Men hvem tager så en tjans i bestyrelsen i 2019 og de efterfølgende år?

Generalforsamlingen vil have følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Opmærksomheden henledes på, at dirigenten kan afkorte behandlingen af punkterne på 
generalforsamlingen med henblik på afslutning af generalforsamlingen senest kl. 22:30. 
Dirigenten kan afbryde generalforsamlingen for senere genoptagelse, hvis den planlagte 
tidsfrist ikke kan overholdes. Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret 
på generalforsamlingen, jfr. foreningens love § 4 og § 6).

Der er ved udsendelse af indkaldelsen ét medlem i kontingentrestance.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
(Fremlægges mundtligt på generalforsamlingen, og vil kun i resume fremgå af referatet).

3. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

4. Regnskab og budget.

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

4.b. Fremlæggelse af budget for 2019 til orientering.

5. Kontingent og gebyrer.

5.a Beslutning om kontingent for 2019
Bestyrelsen foreslår kontingentet nedsat til kr. 950,- 

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 ikke længere et markant 
driftsoverskud, men kun et mindre overskud med henblik på opsparing til ekstra 
omkostninger i forbindelse renovering af fællesarealer.

5.c Beslutning om øvrige gebyrer

Bestyrelsen foreslår uændrede gebyrer
1. ejerskiftegebyr på kr. 350
2. opkrævningsgebyr på kr. 35
3. rykkergebyr på kr. 100
4. administrationsgebyr på kr. 350
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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
 Formanden, Henrik B. Gravesen (nr. 40). Der er ønsket valg til formandsposten.

6.b Valg af kasserer
 Kassereren, Klaus Teglstrup (nr. 137) er på valg. (Klaus forventes at genopstille).

6.c Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Christian Kaas (nr. 79) er på valg (Christian forventes at genopstille).
 Casper Robrahn (nr. 49) fratræder uden for valgperiode. (Posten skal besættes)

6.d. Valg af bestyrelsessuppleanter:
 Suppleant, Allan Jensen (nr. 117) er ikke på valg

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

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 af 
deklarationen, så denne bliver mere nutidig og tager hensyn den anvendte praksis i 
henhold til foreningens forvaltningsbestemmelser.  

Bestyrelsen
Grundejerforeningen ”Agervænget”


