Referat af ordinær generalforsamling i Trørød Grundejerforening
den 25. november 2021 afholdt på Mariehøjcentret.
Der deltog 15 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen.
Dagsorden (i henhold til de nye vedtægter):
A. Valg af dirigent.
B. Valg af referent.
C. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
D. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, præsentation af budget og fastsættelse af
kontingent.
E. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår følgende vedr. vedtægternes §8:
Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om at godkende afvigelsen fra vedtægternes §8
under forudsætning af, at afvigelsen korrigeres inden for to regnskabsår, dvs. inden 31.
august 2023. Ellers nedsættes kontingentet for året efter.
Baggrunden er de sidste to års Corona-relaterede begrænsninger der bl.a. har medført, at
budgettet til arrangementer ikke har kunnet bruges. Det har medført at foreningens
egenkapital utilsigtet er blevet for stor.
F. Forslag fra medlemmer til beslutning
G. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
Der er 3 bestyrelsesposter, 3 suppleanter og 2 revisorposter på valg.
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
På valg er Carsten Thaarup, Lene Lone Pedersen og Dennis Schwartz-Knap.
Carsten Thaarup ønsker ikke genvalg.
Elena Markova Kappel ønsker at udtræde af bestyrelsen.
2. Valg af suppleanter for 1 år. Marie Raavig er villig til genvalg.
3. Valg af 2 revisorer. Hans Henrik Bloksgaard er villig til genvalg
H. Emner fra medlemmerne til drøftelse.
I. Eventuelt.
Formanden Carsten Thaarup (CT) bød velkommen.
CT forslog Carsten Bertram (CB) som dirigent.
A. Carsten Bertram blev valgt som dirigent.
Carsten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med MO61 omdelt fra 12. september,
2021 og tilsendt pr mail 12. september 2021.
B. Lene Lone Pedersen og René Moss er referenter.
C. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden aflagde beretning. (En skriftlig beretning er efterfølgende lagt på foreningens
hjemmeside)

Livlig diskussion efter beretningen også ud over kommentarer til beretningen.
Herunder bemærkning om:
• Hvorfor der var så få deltagere til generalforsamlingen i henseende til antallet af
medlemmer.
• Forslag om at opprioritere indsatsen på informationer fra TGF, herunder indhentning af
flere mailadresser, så nyhedsbreve mm let kunne udsendes.
• Det var trist at sankthansaften på Kohaveengen var aflyst, fordi TGF ikke kunne få
tilladelse til afholdelse heraf fra Skov- og Naturstyrelsen.
• Ærgerligt at juletræstændingen 26. november 2021 på Torvet var aflyst på grund af det
stigende smittetal for Covid19 – aflyst af juletræskomiteen på foranledning af Coop.
Bestyrelsen har noteret sig bemærkningerne og arbejder videre med dem.
D. Regnskab og fastlæggelse af kontingent.
Svend Heidam Christensen (SCH) fremlagde regnskabet der viste stort overskud som følge af
generalforsamling uden traktement og reduceret mødeaktivitet i Corona tiden. Regnskabet blev
godkendt. SCH fremlagde budget med uændret kontingent kr. 150. Kontingentet blev vedtaget.
Kommentarer fra salen:
• Høje udgifter til bankgebyrer og kontingentopkrævning. SCH forklarede, at TGF skal have
CVR-nummer, og det medfører automatisk diverse gebyrer. Opkrævning via NETS lettede
kassererens arbejde med kontingent ganske meget.
• For få midler afsat til en opdateret hjemmeside, hvervekampagne og anderledes information.
• Find penge til at få tændt juletræet på Torvet – CT, det er ikke penge det drejer sig om, det
er en beslutning der er taget af hensyn til Corona, jvf. Punkt C.
E. Forslag fra bestyrelsen
SCH begrundede forslaget, der fremgår af dagsordenen.
Forslaget blev vedtaget.
F. Forslag fra medlemmer til vedtagelse.
Der var ingen forslag modtaget.
G. Valg.
1. Bestyrelsen ønskede den nye bestyrelse skulle have 7 medlemmer. Der skal derfor vælges 5.
Valget foregår ved almindeligt stemmeflertal.
Bestyrelsen foreslog valg af 3 nye kandidater, Christian Fode (CF), Per Carøe (PC) og Niels
P. Sønderskov (NPS). De præsenterede sig kort.
Lene Lone Pedersen (LLP) og Dennis Schwartz-Knap (DSK) blev genvalgt for 2 år til 2023.
Christian Fode blev nyvalgt for 2 år til 2023.
Per Carøe og Niels P Sønderskov blev nyvalgt for 1 år til 2022.
2. Marie Raavig blev genvalgt for 1 år. Der var ikke andre kandidater.
3. Grundet de ændrede vedtægter skal der vælges 2 revisorer, som så skiftevis er på valg.
Hans Henrik Bloksgård blev genvalgt for 2 år til 2023.
Carsten Thaarup blev nyvalgt for 1 år til 2022. Der var ikke andre kandidater
H. Emner fra medlemmerne til drøftelse. Der var ingen emner modtaget.
I. Eventuelt
Der var en livlig spørgelyst og debat:
• Der blev spurgt til den kommende busdrift. CT redegjorde detaljeret for de omlægninger,
der træder i kraft snart.

•

Henrik Zarp efterlyste den af TGF, sammen med andre grundejerforeninger, for mere end 20
år siden indkøbte fartmåler – alt for mange kørte for stærkt også på hans vej. CT oplyste, at
han pt. efter mange efterlysninger ikke har kunnet finde nogen der ved, hvor den er.
Kommunen kontaktes nu, for at høre om de har den.
o Per Carøe oplyste at trafikmåling på gennemkørende veje er politiets opgave.
o Philip Fosbøl oplyste, at der kan bestilles en ATK hos politiet.
o Christian Fode oplyste, at kommunen gav lov til bump på private fællesveje.
o Viki Larsen klagede over de mange store biler, der nu kørte ad Rundforbivej og
Vibeke Hansen føjede til, at der er et stigende antal og tilmed større varevogne på de
små veje, der kører for stærkt og støjer.
• Vibeke Hansen klagede over dårlig vejbelysning konkrete steder, Rundforbivej ved
pumpehuset, som gjorde det håbløst for bilister at se cyklister og fodgængere. Det er store
træer, der tager lyset. Hvor henvender man sig? Per Carøe foreslog en venlig henvendelse til
ejeren og til kommunens ”Giv et praj” gerne med billede.
• Kommunen giver ikke tilladelse til at sætte nabohjælpskiltet op på vejnavnstanderen, men
på en egen særskilt stander!
• Et medlem så ofte folk der ikke gik hen til fodgængerovergangene på Torvet, men derimod
vadede direkte igennem rosenbedene. Hvad kan vi gøre?
• Henrik Zarp fandt det utrolig generende at kommunen ikke reagerer på henvendelse på ”Giv
et Praj” og ej heller rykker ud for at håndhæve egen politik. Eksempel et opsat hegn, som
ikke er et grønt hegn – jvf. kommunens regler, der sker intet! Per Carøe oplyste, at der
desværre var mange af disse tilfælde, og grunden hertil var et stort arbejdspres i den
forvaltning der varetager disse opgaver, og der derfor var skarp prioritering af disse.
Christian Fode oplyste at der nu var ansat 2 nye medarbejdere til afhjælpning.
• Philip Fosbøl efterlyste legefaciliteter for børn i Trørød. Per Carøe oplyste at kommunens
legepladser, f.eks. Trørødskolens legeplads kan bruges udenfor åbningstider af alle.
Bestyrelsen har noteret sig de faldne bemærkninger.
Dirigenten erklærede GF for afsluttet.
Den afgående formand takkede dirigenten og de fremmødte medlemmer.
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