
TREVANG 
Generalforsamling 

 
 
 

Referat af den Ordinære Generalforsamling 2016   
 
Der blev uddelt 39 stemmesedler 
 

1. Valg af dirigent 
Anja blev valgt, generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

2. Bestyrelsens beretning vedr. grundejerforening 
Udover den skriftlige beretning, blev der af formanden orienteret om den tværgående sti, og det seneste 
møde med kommunen om den fremtidige trafikplan i Nordbyen. Kommunen vil gerne lave en forsøgsordning 
hvor de lukker Rørmosevej for gennemkørende trafik. Lukningen skal ske der hvor Kassemosevej munder ud 
i Rørmosevej. 
Beretningen blev godkendt 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse. 
Kasseren gennemgik regnskabet, efter få spørgsmål blev regnskabet godkendt 

4. Fremlæggelse af foreningens budget og takstblad til godkendelse 
Budget og takstbladet blev godkendt 
a. Bestyrelsens beretning vedr. vandværk 

Udover den skriftlige beretning nævnte formanden situationen, hvor foreningen mangler en 
vandværksadministrator, i forbindelse med at Steen holder som formand. Bestyrelsen vil undersøge de 
forskellige muligheder, herunder bl.a. at få en udvidet serviceaftale med FURVAND. Der var flere fra 
forsamlingen, der udtrykte interesse i at indgå i en gruppe, der kunne varetage de administrative opgaver. 
Steen har lovet bestyrelsen at han fortsat varetager opgaverne i en kortere periode indtil bestyrelsen har 
fundet en løsning. 
Beretningen blev godkendt 

b. Fremlæggelse af vandværksregnskabet til godkendelse 
Kasseren gennemgik regnskabet 
Regnskabet blev godkendt 

c. Fremlæggelse af vandværksbudgettet og taksbladet til godkendelse 
Budget og takstbladet blev godkendt 

   
5. Indkomne forslag 

a. Bilag 1: Ændring af lokalplan. Stemmefordelingen: For forslaget stemte 6, imod stemte 27 og blanke 6 
– forslaget blev forkastet. 

b. Bilag 1: Drænledning. Forslaget blev trukket retur, men bestyrelsen lovede at samler alle de 
oplysninger, som bestyrelsen har i dag. En oversigt med f.eks. kort lægges op på hjemmesiden.             

c. Bilag 2: Internetforbindelse. For: forslaget stemte 37 mod stemte 0, og blanke 2, Forslaget blev 
godkendt.   

d. Biag3: Facebook gruppe: For forslaget stemte 33, imod stemte 0, og blanke 6. Forslaget blev 
vedtaget 

6. Valg af formand. Steen ønsker ikke genvalg 
Jacob Grum-Schwensen, Højgårdsvej 25 lod sig stille op og blev valgt. 

  
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (tre ledige) 

Følgende personer stillede op og blev valgt 
i) Peter Norring, Langemosevej 19 
ii) Klaus Alsing, Kassemosevej 28 
iii) Birgitta Holten Hansen, Kassemosevej 5 

8. Valg af bestyrelsessuppleanter (2) 
Følgende stillede op og blev valgt: 
Mette Vanddamsvej 1C 
Anja Kortsen, Højgårdsvej 13 A 

9. Valg af Kasserer (ikke på valg) 
10. Valg af ekstern revisor 

Bestyrelsen indstiller Deloitte, genvalgt 
11. Valg af regnskabskontrollant (for to år) 

Erik Jensen, genvalgt 
12. Valg af suppleant for regnskabskontrollanter 

Stillingen er ledig 
13. Eventuelt 

Bilag 3 og 4 blev drøftet. Der var fra forsamlingen forskellige holdninger til de to bilag. 
ref.: Jette Arildsen 


