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Grundejerforeningen Tornegården  
 

Referat fra generalforsamling tirsdag d. 25.04.2019 
   

Stemmeberettigede:  18 
Fremmødte:   22 
 
1. Valg af dirigent 
Poul Petersen blev valgt, og konstaterede at generalforsamling var korrekt indkaldt ifølge vedtægter. 

 
2. Beretning om det forløbne år 
Bestyrelse: Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling uændret med Anne-Grethe som sekretær, 

Flemming som fortsat kasserer samt Niels og Maiken som menige medlemmer.   

Vedligeholdelse af grønne områder og veje: Vedligehold af de grønne områder har i årets løb uændret 

været udført af Køge Anlægsgartner og der er ikke planer om ændringer på dette område. Det henstilles 

som altid fra bestyrelsen, at fortov og vejkant omkring ens ejendom ryddes for ukrudt så området fremstår 

pænt og fortove er fremkommelige. 

Der er fortsat problemer med affald på stier ind mod skolen. Bestyrelsen vil løbende rette henvendelse til 

Gadstrup skole omkring problemet og vi håber fortsat på at skolen vil arbejde på, at de ellers så miljø- og 

klimabevidste elever, bliver bedre til ikke at henkaste affald på vores stier. 

Hærværk: Bomme på stier op mod skolen har i det forgangne år været udsat for hærværk, hvor bomme på 

begge sider at vejen ødelagt. Bestyrelsen har foreløbigt valgt at fjerne de ødelagte bomme og overvejer nu 

hvad der skal ske. Vi har indhentet tilbud på etablering af nye mere hærværkssikre stålbomme, men da 

løsningen vil løbe op i 15.000-20.000, vil vi som sagt drøfte om der overhoved er behov for bomme på stier i 

det nye år efter GF.  

Pas på farten: Der er i den seneste tid flyttet flere børnefamilier ind i området og det er jo glædeligt, at der 

er børn der leger på kryds og tværs.  Bestyrelsen har desværre modtaget flere henvendelser fra bekymrede 

forældre til mindre børn der leger i området, da man oplever at flere biler kører alt for stærkt. Som nabo til 

stamvejen ud mod Ramsøvejen må jeg desværre give dem ret. Der skal derfor herfra lyde en klar opfordring 

til køre forsigtigt og passe på farten. 

Foreningens hjemmeside: Dette leder mig til at jeg afslutningsvis vil nævne foreningens hjemmeside 

www.tornegårdsvej.dk. Her kan der findes information vedrørende generalforsamling, vores vedtægter og 

information om evt. kommende arrangementer og meget mere og det er fortsat Poul der er webmaster. 

Endeligt kan man i forbindelse med hussalg med fordel henvise sin ejendomsmægler til hjemmesiden idet al 

information kan findes her.  

Kommentarer til beretning: 
En husejer har rettet henvendelse til skolen omkring affald i deres have, bestyrelsen tager igen kontakt til 
skolen omkring problemet. 
Der er stemning for, at der sættes nye bomme op på de to store stier. 
Der er en del snak omkring fart på Tornegårdsvej, flere oplever der bliver kørt meget stærkt. Det nævnes at 
forældre tager en snak med deres børn omkring trafiksikkerhed, når de færdes på vejen.  
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Kasserer Flemming Thomsen fremlagde regnskab. Der stemmes med 18 stemmer for. 



Grundejerforeningen Tornegården  Side 2 af 2 

 
4. Forslag fra bestyrelsen 
    

• Kontingent.  Bestyrelsen foreslår at kontingent hæves til 1 x kr. 800,-. Vedtaget  
• Honorar til formanden. Vedtaget. 
• Honorar til kasserer. Vedtaget. 
• Vejfest foråret 2020, der stemmes ikke om dette punkt, men der er god stemning.  

 
Alle tre forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 
5. Forslag fra medlemmerne. 
Ingen forslag indkommet. 
 
6. Valg til bestyrelsen.  
På valg er: 

• Anne-Grethe Olesen (Accepterer ikke genvalg) 
• Maiken Nytofte-Bæk (Accepterer genvalg) 
• Jesper Højeng opstiller 

 
Maiken Nytofte-Bæk genvalgt (nr. 5B). 
Jesper Højeng blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem (nr. 55).  
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Christian Møller (nr. 35) blev valgt. 
Jan Vestergaard (nr. 43) blev valgt. 
 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Tove Hassel og Jørgen Fray Sørensen blev genvalgt som revisorer. 
Henrik Petersen blev genvalgt som revisorsuppleant.  
 
9. Eventuelt. 
Forslag om due-pigge til gyngestativ på legepladsen, Steen undersøger nærmere. 
Der stilles spørgsmål til omdeling af referat fra GF. 
 
 
 
_________________________________       
Poul Petersen, Dirigent                                                                            
 
 
_________________________________ 
Maiken Nytofte-Bæk, Referent 
           

 


