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Advokatpartnerselskab 
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Telefon: +45 33 300 200 

Fax: 

www.les.dk 
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CVR nr. 32 28 39 34 

Søndag den 24. april 2022 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GF Hornsved i Sko-

vens Forsamlingshus. 

Dagsordenen var følgende: 

1 Valg af dirigent 

2 Godkendelse af dagsorden 

3 Nedsættelse af stemmeudvalg 

4 Bestyrelsens beretning 

5 Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

6 Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent 

7 Indkomne forslag 

8 Valg: Valg omfatter en periode på 2 år. Ifølge foreningens vedtægter - og referatet fra 

sidste generalforsamling er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg i 2022: Tina Theil-

gaard, Torben Kirkbøl og Preben Bybjerg. Alle modtager genvalg. Erik Hovgaard er ikke 

på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen 

Desuden er følgende på valg: Finn Regil Christensen og Karsten Nielsen, interne reviso-

rer og herudover skal der vælges to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant. 

9 Eventuelt. 

Formand Tina Theilgaard bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig. 

Ad 

Til dirigent og referent blev valgt administrator ved ejendomsadministrationschef Peter Woss-

ler, der konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig jf. ved-

tægternes § 6. 

45 grundejere var repræsenteret personligt eller ved fuldmagt, 

Ad 2 

Dirigenten oplyste, at der ikke var særlige punkter på dagsordenen som krævede kvalificeret 

flertal og dagsordenen blev herefter godkendt. 
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Ad 3 

Majbrit Sunesen og Sonja Brorsen Blev valgt som stemmetællere. 

Ad 4 

Bestyrelsens mundtlige beretning blev afholdt af formanden 

Diverse spørgsmål blev besvaret og følgende kommentarer blev supplerende nævnt: 

o Græsrabatterne bruges forsat ureglementeret af flere Grundejere. Det er fællesareal og 

reglerne for græsrabatter skal overholdes jf. vedtægterne. 

e De nye skraldespande skal placeres på fast grund og må max være 5 meter fra skel. 

• Sørg venligst for at overholde hastighedsgrænserne, kør efter forholdene og overhold 

vigepligten. 

• Hornsved-Bladet er evt, ikke sendt til de Grundejere som ikke betaler Vejbidragsydelse. 

Dette undersøges. 

• Har man ikke modtaget sin opkrævning af kontingent til Grundejerforeningen skal man 

kontakte administrator. 

• Der vil blive foretaget syn af græsrabatterne efter endt gravearbejde. 

• Alle dræn skulle være renset og gennemgået. Oplever man defekte dræn, så kontakt 

venligst Drænudvalget. 

o Foreningens Facebookgruppe har kun 300 medlemmer. Medlemmer opfordres til at 

melde sig ind. 

o Fristen for at indsende forslag til generalforsamlingen er 1. februar. Skal dette ændres 

skal der stilles et forslag om vedtægtsændring. 

• Der blev efterlyst en fælles legeplads. Der kan eventuelt nedsættes en arbejdsgruppe 

der kan undersøge mulighederne. Henvendelse kan ske til bestyrelsen. 

e Der var en længere debat om hjertestartere. Det blev foreslået at der skulle opsættes 

flere hjertestartere på fællesområderne. 

Da der ikke var flere emner, blev beretningen taget til efterretning. Den mundtlige beretning 

vedlægges dette referat. 

Ad 5 

Peter Wossler oplyste indledningsvis, at de interne revisorer havde haft flere indvendin-

ger/kommentarer til regnskabet og havde derefter ikke underskrevet regnskabet. 

Peter Wossler beklagede de problemer som havde været i forbindelse med regnskabsudarbej-

delsen. 
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Disse kommentarer blev belyst og kommenteret af Peter Wossler. 

Det blev endvidere foreslået at administrator og revisorer laver en form for regnskabsgennem-

gang inden næste års generalforsamling, således at alle spørgsmål er besvaret tilfredsstillende 

inden regnskabet færdiggøres. 

Herefter blev årsrapporten 2021 gennemgået, udvisende et overskud på kr. 73.214 mod et 

budgetunderskud på kr. 217.946. 

Egenkapitalen pr. 31. december 2021 udgør kr. 1.358.591. 

Regnskabet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 6 

Peter Wossler gennemgik kort budget 2022. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget og medfører uændret kontingent. 

Ad 7 

Da der ikke var indkommet forslag, udgik punktet. 

Ad 8 

Kandidaterne til de ledige pladser præsenterede sig. 

Det blev oplyst at Erik Hovgaards plads var for en 1-årig periode. 

Bestyrelsen består herefter af Tina Theilgaard, formand (2024), Dennis Møller-Andersen (2023) 

Kenneth Høj (2023) Kristian Georg Madsen (2023), Preben Bybjerg (2024), Torben Kirkbøl 

(2024) og Randi Gadgaard (2023). 

Som ny suppleant blev Hanne Munk valgt 

Finn Regil Christensen oplyste at han trak sig som interne revisor. Ny intern revisor blev Nina 

Bjørmer. Karsten Nielsen var ikke på valg da han blev valgt i 2021 for en 2-årig periode. 

Jens Bengtson blev valgt som revisor suppleant 
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Ad 9 
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Dirigenten oplyste, at det ikke er muligt at vedtage noget under eventuelt. 

Følgende emner blev debatteret: 

• Foreningen er ikke med i noget udvalg angående den planlagte cykelsti. 

e Tak til bestyrelsen for et godt arbejde. 

Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling, afsluttede dirigenten generalforsamlingen 

og takkede for god ro og orden. 

Slut kl. 13.00 

Peter Wossler 
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