VANLØSE GRUNDEJERSAMMENSLUTNING
Referat fra ordinær generalforsamling den 23. august 2021
Formanden Charlotte Tørngren bød velkommen.
Dagsorden 2021:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår et kontingentfrit år i 2021
Vedtægtstilføjelse.
6. Valg af bestyrelse:2020
a) Kasserer:
Willy Sejr Dirks
2018 – 2020
b) Bestyrelsesmedlem:
Erik Jønsson
2018 – 2020
c) Bestyrelsesmedlem:
Flemming Jensen 2018 – 2020
d) Bestyrelsessuppleant: Jan Mørch
e) Revisor:
Ulf Kjellerup
f) Revisorsuppleant:
Jens Chr. Olsen
Valg til bestyrelsen 2021
a) Formand:
Charlotte Tørngren (modtager genvalg)
2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant ulige år
b) Bestyrelsesmedlem:
Jens Askov (modtager ikke genvalg)
c) Bestyrelsesmedlem:
Flemming Jensen
d) Bestyrelsessuppleant:
Jan Mørch (modtager genvalg)
1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år
e) Revisor:
Ulf Kjellerup
f) Revisorsuppleant:
Jens Chr. Olsen
7. Eventuelt
Følgende foreninger var repræsenteret:
Hasselvængets Ejerlag, G/F Kirkestiens Villakvarter, G/F Søgården, Tryggevældevej Vejlag, G/F Veras
Alle, AB Lindegården, AB Søndervighuse, og enkeltmedlem Jan Mørch.
Ad. 1.
Valg af dirigent, formanden foreslog Jan Mørch, som blev valgt. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
Ad.2.

Valg af referat: Erik Jønsson, blev foreslået og valgt.

Ad. 3.

Beretning: Charlotte omtalte udskydelsen på grund af Corona, siden sidste møde.

På sidste medlemsmøde var politiet til stede da der var sket en eksplosion på Jyllingevej, CT, omtalte
regnvandsprojekter og skybrudsveje som er udskudt. Der har været to tryghedsvandringer med politiet og
kommunen hvor bestyrelsen har deltaget, der taltes om bedre belysning flere steder.
CT, omtalte botilbuddet på Linde Allé hvor kommunen ikke vil høre hvad beboerne og følgegruppen mener.
Der har været borgermøde om bymidten, med deltagelse af de nye ejere af Kronen som ikke på
nuværende tidspunkt vil komme med forslag til ændringer, men de har nogle ideer. Flemming Fenger
venter på byggetilladelsen for at komme i gang på Brugsgrunden.
Foreningen har skiftet bank fra Nordea til Arbejdernes Landsbank, som gennem årene har støttet
foreningens arrangementer.
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Kommunen har udsendt meddelelse om mere affaldssortering, og måske flere beholdere.
VGS-generalforsamling har været udskudt nogle gange, men i aften afholder vi den.
Beretningen taget til efterretning.
Ad. 4. Regnskabet.
Kassereren uddelte regnskabet for 2019 og 2020, som ikke var blevet revideret da han ikke har kunne få fat
i revisoren eller revisorsuppleanten, han havde bilag med så man kunne gennemgå dem.
Regnskaberne blev gennemgået og godkendt.
Ad. 5. Indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag om kontingentfri 2021 blev godkendt.
I vedtægterne er der indført hvem der tegner foreningen efter anmodning fra den nye bank, forslaget blev
godkendt.
Ad. 5. Valg:
Kassereren Willy Sejr Dirks og bestyrelsesmedlemmerne, Erik Jønsson blev genvalgt for perioden 2020 2022. Flemming Jensen blev genvalgt for perioden 2019-2021.
Valg 2021: Formand: Charlotte Tørngren blev genvalgt for perioden 2021 – 2023
Bestyrelsesmedlem Flemming Jensen genvalgt for perioden 2021 – 2023
Der er en vakant bestyrelsesmedlemsplads.
Jan Mørch, blev genvalgt som bestyrelsessuppleant for perioden 2021 – 2022
Revisor: Søren Hansen (G/F Veras Allé) blev ny valgt for et år
Revisorsuppleant: Karina Burlin (G/F Søgården) blev ny valgt for et år.
Ad. 6 Eventuelt:
Der sendes blomsterhilsen til Jens Askov.
Jan Mørch, omtalte cykelparkeringen omkring Kronen og Vanløse Station, Regnvandsprojekter, affald og at
der laves et vendespor til S-togene ved Carlsberg station, da togene kører tomme videre. En ny dille er at
mange grundejere udover trampoliner også vil have svømmebassiner i haven. Der er kommet en ny
parkeringsredegørelse den 30/8-2021.
Mødet sluttede kl. 19.35, hvorefter der var smørrebrød.

Referat Erik Jønsson
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