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TREVANG 
GRUNDEJERFORENING & VANDFORSYNING 

 
 
Til Grundejerforeningens Medlemmer 
 
 
Hermed indkalder bestyrelsen som varslet til 
 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 
 

Lørdag d. 29. april kl. 16:00 til 18:00  
Telt på den ”grønne kile” mellem Kassemosevej og Rørmosepark 

(der er gulv og varme i teltet) 
 
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent 
Mariannna Bækkel, blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Der er 39 stemmeberettede medlemmer fordelt på ca 70 fremmødte personer. 
Jette Arildsen fra bestyrelsen har indvilliget i at sammenfatte et referat 

 
2) Bestyrelsens beretning vedr. grundejerforeningen. 
Grundet formandens sygdom tog næstformanden over og gennemgik beretningen.  
Der indkom en række kommentar til beretningen – blandt andet om trafikforhold udenfor forenin-
gens område samt kommunens forslag til ny sti gennem Trevangsområdet. Bestyrelsen kunne 
meddele at de har indsendt hørringssvar til kommunen vedr. trafikplan en I Nordbyen. 
Bestyrelsen lovede at undersøge, hvem som reelt har myndighed over rundkørslen på Slangerup-
vej. Der blev rejst kritik af bestyrelsens håndtering af vores mailboks samt den manglende orien-
tering om status på de punkter, som blev behandlet på sidste års generalforsamling.  Efter en læn-
gere debat om internetforbindelser i Trevang blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af leif 
Orkelbog-Andersen Langemosevej 25, ? Romer Korsbjergvej 16 og Flemming Hermann Vand-
damsvej 25 som skal undersøge mulighederne for at forbedre forholdene, herunder mulighederne 
for at få del i ”bredbåndspuljen”. 
 
 
3) Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
 
4) Fremlæggelse af foreningens budget og takstblad til godkendelse  
 
Budget og takstbladet blev enstemmigt godkendt 
 
 

2a.  Bestyrelsens beretning vedr. vandværket  
Næstformanden gennemgik beretningen. Forsamlingen tog beretningen til efterretning 
 
3a.  Fremlæggelse af vandværksregnskabet til godkendelse  
 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt 
 
4a.  Fremlæggelse af vandværksbudgettet og takstbladet til godkendelse  

 
Budget og takstbladet blev enstemmigt godkendt 

 
5) Indkomne forslag  



Der var ikke indkommet forslag rettigt, som skulle behandles 
 
6) Valg af formand (for to år) 

• Jakob ikke på valg 
 
 
 
7) Valg af to bestyrelsesmedlemmer (for to år) 

• På valg er: Jette Arildsen - ønsker ikke genvalg 
Mette Erichsen blev valgt  

• Peter Nørring – modtager genvalg 
Genvalg 

 
8) Valg af to bestyrelsessuppleanter (for et år) 
 
 

• Nuværende suppleanter er: Mette Erichsen og Anja Winther Kortsen  
 
Nye supplenater: Annet Langkilde Højgårdsvej – leif Orkelbog-Andersen langemosevej 25 
 
9) Valg af kasserer (for to år) 

• Peter Kirkvald - modtager genvalg 
Peter Kirkvald blev genvalgt 

 
10) Valg af ekstern revisor (for et år) 

• Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Deloitte: Genvalgt 
Det blev besluttet at Bestyrelsen undersøger om det er nødvendigt med  den store revisor erklæ-
ring hvert år. 
 
11) Valg af regnskabskontrollant (for to år) 

•  Kirsten Holmskov blev genvalgt 
 

12) Valg af suppleant for regnskabskontrollanter (for et år) 
• Jesper Jørgensen mosekrogen 4 blev valgt 
 

13) Eventuelt 
 
Forsamlingen havde en god og konstruktiv dialog, i hvilken bestyrelsen gav tilsagn til at: 

• Undersøge hvorvidt der kan opstilles endnu et ”blindvejskilt” i forbindelse med overgan-
gen Vanddamsvej/Trevangsvej 

• Undersøge om det er muligt at reducerer omkostningerne til revisor i Grundejerforenin-
gen 

• Undersøge muligheden for at foretage opfyldning af to mindre strækninger af rabatten 
langs Trevangsvej. 

 
 
 
 
 
Foreningen byder på øl, vand & snack 
Vel mødt 
Bestyrelsen. 


