
Tornegårdsvej den 22. april 2021

Referat generalforsamling 22.04.2021
Referent: Maiken.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen peger på Erik (Tornegårdsvej 5A.). Erik blev valgt.
Det blev konstateret at der er indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen.
Stemmeberettiget fremmødte: 11 stemmeberettiget.

2. Beretning om det forløbne år.
Generalforsamling
Dette år har igen været præget af Covid-19 pandemien, hvilket betyder at årets
generalforsamling, igen må afholdes udendørs. Herudover har bestyrelsen igen valgt at det i år
bliver uden spisning for at mindske risikoen for smittespredning.
Bestyrelse
Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling uændret med Maiken som sekretær, Flemming
som fortsat kasserer samt Niels og Jesper 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 har igen i år ikke været behov for snerydning.
Det er i nu blevet Tornegårdsvejs tur til at få renoveret asfaltbelægning på stamvejen. Forud for
dette arbejde har Roskilde kommune lavet delvis renovering af kantsten og reparationer af
fortove. Roskilde kommune havde desværre ikke kontaktet grundejerforeningen inden arbejdet
blev iværksat, men bestyrelsen har efter belægningsarbejder var afsluttet haft en gennemgang
af planer for projektet med Roskilde kommune. Bestyrelsen gennemgik på dette møde vores
ønsker til en mere grundig gennemgang af sætningsskader i fortove samt påpegede mangler
ved det allerede udførte arbejde. Roskilde kommune oplyste ved vores møde at arbejdet med
opretning af fortove ikke var fuldstændigt afsluttet, men kun midlertidigt stoppet, idet bestyrelsen
havde bedt om et møde, men at dette arbejde snart færdiggøres. Det må bestyrelsen jo så
holde øje med. Roskilde kommune oplyser dog, at der ikke er økonomi til mere end opretning af
de værste sætningsskader og således ikke kan blive tale om en mere gennemgribende
renovering af fortove.
Asfaltbelægning vil blive skiftes på stamvejen (t-vej) og der er i skrivende stund ikke planer om
renovering af vendepladser og sideveje. Tidsplan for asfaltarbejde er ikke fastlagt oplyser
Roskilde kommune. Det skal i denne forbindelse siges at alle veje er kommunale veje, hvor
vendepladser og sideveje dog er såkaldte ”c-veje” som ikke renholdes for sne af kommunen.
Derfor står grundejerforeningen selv for snerydning af vendepladser og sideveje.
Pas på farten
Bestyrelsen vil igen i år mindre på, at der er flere børnefamilier i området med børn der leger i
haver og på fortov samt cykler på vejene. Der skal igen i år fra bestyrelsen 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 vi har i år grundet fraflytning måtte sige farvel til Poul som
webmaster. Denne opgave er overtaget af Jesper fra bestyrelsen og vi takker Poul for mange
års hjælp til opgaven som web master.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Formanden fremlagde regnskab da kasserer ikke var til stede. Ingen kommentar til regnskabet.
Regnskabet godkendes. Det blev tilføjet, at vi har fået CVR.nr dette er pålagt os.
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4. Forslag fra bestyrelsen

a. Kontingent.  Bestyrelsen foreslår at kontingent bibeholdes på 1 x kr. 800,-.
Vedtaget

b. Honorar til formanden.
Vedtaget

c. Honorar til kasserer
Vedtaget

5. Forslag fra medlemmerne
Ingen forslag modtaget.

6. Valg til bestyrelsen.

a. Maiken Nytofte-Bæk: Genvalgt
b. Jesper Højeng: Genvalgt

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Følgende blev valgt:
Inge, Tornegårdsvej 5A
Tina, Tornegårdsvej 2A

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Følgende blev valgt:
Tove, Tornegårdsvej 23
Johan, tornegårdsvej 51
Inge, Tornegårdsvej 5a

9. Eventuelt.
Der tales om et hul/sætning på stien op mod Fruervej mellem nr. 49/51. Der er tale om dæksel
som har været fritlagt ved noget gravning ved vandværket. Formanden kontakter vandværket
for udbedring.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


