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Formand Claus Brask Thomsen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 
Til dirigent blev enstemmigt valgt Kirsten Munck, Greve Strandvej 46. 
Hun takkede for valget, konstaterede at indkaldelsen var rettidigt modtaget, og dermed at 
generalforsamlingen var lovlig. 

 

2. Protokol og beretning 
- Protokol fra ordinær generalforsamling 24-03-2010 

Protokollen var delt ud med generalforsamlingsindkaldelsen og ønskedes derfor ikke oplæst. Den 
blev godkendt uden kommentarer.  
 

- Beretning 2010/11 
Formanden afgav beretning. Der var ingen kommentarer, hvorefter årsberetningen blev 
enstemmigt godkendt. 

 

3. Regnskab 2010 
Kasserer Vibeke Øland fremlagde det reviderede regnskab for 2010. Indtægter og udgifter 
balancerede nogenlunde med et lille overskud. Kassereren kom med en enkelt uddybende 
bemærkning omkring udgifterne til foreningens webside. Regnskabet blev herefter enstemmigt 
godkendt af generalforsamlingen. 
 

 

4. Forslag til vedtægtsændringer 
Der var ikke stillet forslag til vedtægtsændringer. 
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5. Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 
 

6. Fastsættelse af kontingent for 2011 
Kontingentet blev af bestyrelsen foreslået fastholdt på de nuværende 100 kr. pr. år. Dette blev 
godkendt af generalforsamlingen. 
 

7. Valg 
Følgende var på valg: 

 Kasserer  Vibeke “Vips” Øland (villig til genvalg) 

 Bestyrelsesmedlem  Erik Dau (villig til genvalg) 

 Bestyrelsesmedlem  Thomas Jensen (villig til genvalg) 

 Bestyrelsessuppleant Per Dan Larsen  

 Revisor Kirsten Munck (villig til genvalg) 

 Revisorsuppleant (for 1 år) Kirsten Andersen  
 
 
Alle valg blev foretaget med enstemmighed. Resultatet af valget blev: 

Vibeke “Vips” Øland, Søagervej 7A blev genvalgt som kasserer. 

Erik Dau, Søagervej 5, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Lisbeth Schäffer, Søndervang 37, blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem. 

Per Dan Larsen, Metavang 5, blev genvalgt som bestyrelsessuppleant uden dog at være til stede. 

Kirsten Munck, Greve Strandvej 46, blev genvalgt som revisor. 

Kirsten Andersen, Søndervang 41, blev genvalgt som revisorsuppleant for et år. 
 

8. Fastsættelse af vederlag til bestyrelsen 
Formanden foreslog at fastholde vederlaget uændret på 3.500 kr., hvilket blev vedtaget. Fordeling 
af vederlaget foretages af bestyrelsen.  
 

9. Eventuelt 
En række emner blev diskuteret under dette punkt: 

 Mange medlemmer klagede over hundelorte på fortovet. Det er ikke praktisk muligt at 
sætte specielle stativer med poser op, da foreningen ikke ejer området, men formanden 
udtalte at almindelig anstændighed påbyder at hundeejeren samler sin hunds 
efterladenskaber op. Samtidig opfordrede formanden stærkt til at alle medlemmer følger 
denne praksis og i øvrigt også samler andet affald op, som man måtte ”tabe”. 

 Merete Bjerreskov og Jan Holle, Metavang 4 kunne desværre ikke deltage i 

generalforsamlingen, men de havde stillet følgende spørgsmål: ”Hvordan kan Greve 

Kommunen acceptere og politiet tillade overgangsforholdene ifm. rørlægningen fra 
Metavang over fodgængerovergangen til Greve Midtpunkt?” Arbejdet med at lægge de nye 
kloakrør ned har varet meget længe, og generalforsamlingen var enig i spørgernes kritik af 
de meget dårlige overgangsforhold. Formanden vil kontakte Greve Kommune. 

 Snerydning af vejene blev diskuteret. Det er kommunen der bestemmer omfanget af og 
tidspunkterne for snerydningen. 

 Formanden fortalte om den nye lokalplan nr. 12.39 for Holmeagergården 
(parkeringsarealet nord for Greve Midtby Center), der var blevet vedtaget af 
kommunalbestyrelsen d. 25/1-2011. 

 Formanden har modtaget et brev fra MF Flemming Damgaard Larsen (Venstre) der 
tilbyder at lave en omvisning på Christiansborg for foreningens medlemmer. Der var ikke 
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nogen særlig interesse blandt generalforsamlingens deltagere, hvorfor bestyrelsen ikke vil 
gå videre med denne henvendelse. 

 Grundejerforeningen har stadig en rabataftale med Sadolin Glostrup, Hovedvejen 65 ifølge 
hvilken medlemmerne får 25% rabat på de fleste malingtyper og vægbeklædning. Mere 
information om ordningen samt rabatkort kan fås hos formanden. 

 
 
Da der ikke var flere emner der ønskedes debatteret takkede formanden Kirsten for hendes 
ledelse af generalforsamlingen og deltagerne for god ro og orden. 

 
 

Greve, d. 29. marts 2011 
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Claus Brask Thomsen 
Formand 


