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A – Valg af dirigent (og stemmetællere) 

Advokat Rolf Ledertoug fra Advokatselskabet Advodan blev foreslået af bestyrelsen og valgt som dirigent 
ved akklamation. 

Bent Pasby – SOA13, Ole Fris – SMA18 og Erik Taarnager – SIA73 blev valgt som stemmetællere. 

I alt var fremmødt 100 husstande, heraf 34 ved fuldmagt. 
 

B – Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Næstformand Søren Forsmann afgav bestyrelsens beretning, som blev godkendt uden 
kommentarer/bemærkninger. 

Som en del af beretningen indgik beretninger fra IT udvalget og Festudvalget. 

(Beretningen er lagt ud på foreningens hjemmeside. Ønsker man et skriftligt eksemplar af beretningen, kan 
man kontakte bestyrelsen.) 
 

C – Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Formand Brian Post fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer/bemærkninger. 
 

D – Forslag fra bestyrelsen: 

D1: Nedsættelse af diverse udvalg til at bistå foreningen med diverse opgaver 

Det blev præciseret, at der ikke var tale om et forslag, der skulle til afstemning. 

Forslaget blev behandlet ved, at lister gik rundt ved bordene, hvor interesserede kunne skrive sig på for 
herefter at være en del af udvalgene.  

Udvalgsmedlemmernes kontaktoplysninger deles indbyrdes og med bestyrelsen, ellers ikke. 
 

Følgende udvalg blev nedsat: 

IT udvalget: 
Kim Tholstorf - SIA44 (Formand), Steffen Colding Jørgensen - SMA17, Kurt Gravesen – SOA96, Bo Jørgensen 
- SMA 57, Frederik Toftbo Sørensen – SMA 67, Gerd Petersen – SIA61, Michael Svensson SMA22. 

Festudvalget: 
Anja Emcken – SIA44, Karina Jensen – SIA36. 
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Legepladsudvalget: 
Kim Vang – SMA35, Søren Forsmann – SMA79, Allan Hansen – SOA9, Søren Kragh – SOA15, Darko Haramija 
– SIA10, Bernd Reuss – SMA53, Brian Post – SOA 30. 

(Øvrige interesserede kan melde sig til udvalgene og/eller hjælpe med arbejdet ved at kontakte 
medlemmerne eller bestyrelsen.) 
 

E – Forslag fra medlemmerne: 

E1: Forslag fra Søren Forsmann, SMA 79 om ændring af vedtægterne vedrørende 
bestyrelsens kontingent til foreningen 

Søren Forsmann fremlagde forslaget. 

Efter en kort drøftelse blev der i henhold til vedtægterne foretaget skriftlig afstemning om forslaget. 
Stemmetællerne modtog 93 stemmer, heraf 6 for forslaget, 84 imod forslaget og 3 blanke stemmer. 

Derved blev forslaget nedstemt. 
 

E2: Forslag fra Gerd Petersen, SIA 61 om operatør(er) på foreningens fibernet 

Gerd Petersen motiverede sit forslag. 

Der var herefter bemærkninger til forslaget fra Bestyrelsen ved Næstformand Søren Forsmann, SMA79 og 
IT udvalget ved Kim Tholstorf, SMA44.  

Gerd Petersen oplyste, at han havde meldt sig til IT udvalget på generalforsamlingen, og at han i det 
kommende år ville engagere sig i IT udvalgets arbejde med at indhente og vurdere tilbud fra andre mulige 
operatører. 

Gerd Petersen trak herefter sit forslag, hvilket ikke gav anledning til yderligere bemærkninger fra salen 

 

E3: Forslag fra Henrik Vejby Johansen, SMA96 om belysning af P-pladser 

Henrik Johansen motiverede sit forslag. 

Der var herefter kommentarer til forslaget fra bestyrelsen og ét medlem.  

Afstemning om forslaget blev foretaget ved oprækning af stemmesedler. Der var stort flertal imod 
forslaget, som derved blev nedstemt. 
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E4: Forslag fra Anette og Søren Kragh, SOA15 om tagkonstruktion til udestuer. 

Det blev præciseret, at forslaget handlede om, at udestuer endvidere kan opføres med kiptag med 10o 
hældning. Der er således ingen pligt for nuværende parceller med udestuer om at ændre taget. 

Anette Kragh, SOA15 motiverede forslaget. 

Herefter var der en del bemærkninger til forslaget fra bestyrelsen og flere fremmødte medlemmer.  

Bestyrelsen afgav ved Søren Forsmann en mundtlig redegørelse for, hvordan sagen havde været behandlet 
i bestyrelsen og ved Høje-Taastrup Kommune med henvisninger til, at det oplyste i Parkposten marts 2011 
ikke er rigtigt. 

Afstemning om forslaget blev foretaget ved oprækning af stemmesedler. Der var stort flertal for forslaget, 
som derved blev vedtaget af generalforsamlingen. 
 

F – Fastsættelse af medlemskontingent efter forslag fra bestyrelsen gennem 
fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år 

Formand Brian Post fremlagde budgettet for 2012, som indeholdte forslag om forhøjelse af kontingent fra 
kr. 4.800,- til kr. 4.880,- pr. husstand. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet. 

Budget – og kontingentforhøjelse – blev godkendt ved akklamation. 
 

G – Valg af formand for 2 år. 

Brian Kirkebække, SOA76 blev bragt i forslag og blev valgt ved akklamation. 
 

H – Valg af 2 medlemmer til bestyrelse for 2 år. 
Lonnie Lindquist, SOA32 og Anette Krag, SOA15 blev bragt i forslag og blev valgt ved akklamation. 
 

I – Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Ole Friis, SMA18 stillede op som 1. suppleant og blev valgt ved akklamation. 

Karina Nielsen, SMA22 stillede op som 2. suppleant og blev valgt ved akklamation. 
 

K – Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
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Kurt Gravesen, SOA96 blev genvalgt som revisor ved akklamation. 

Jette Petersen, SOA11 blev genvalgt som revisorsuppleant ved akklamation. 
 

L – Eventuelt 

Erik Hornsleth, SIA99 og Karina Achton, SOA38 overrakte en erkendelighed til de 3 afgående medlemmer af 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen opfordrede generalforsamlingens deltagere til at tage noget materiale fra et privat firma 
”Naboor” i øjesyn (foldere ved bordene) vedrørende nabohjælp med henblik på at undgå indbrud og tyveri. 

Søren Forsmann, SMA79 opfordrede foreningens medlemmer også at møde op til Generalforsamlingen i 
Taastrup Fjernvarmeværk torsdag den 31. marts 2011. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.30. 
 

Referatet er godkendt den  _____________________ 
(dato) 

 

 

_________________  _________________  ________________  

 Brian Post   Karina Achton   Søren Forsmann 

 

 

 

 

_________________  _________________  ________________ 

Kim Vang   Erik Hornsleth   Dirigent –  

Rolf Ledertoug,  

Advodan 

 


