
 

 

Referat fra Ordinær Generalforsamling for 

Tranegilde Strand Grundejerforening 11. marts 2014: 
 
Punkt 1. Valg af: 
 
Dirigent: Finn Christensson 
Referent: Kjersti Lindblad 
 
Punktets status: Godkendt. 

 
Punkt 2. Formandens beretning: 

 
a) Fastelavnsfesten 2013:  

- Var et vellykket arrangement med ca. 40 børn og mange forældre.  
- Billeder ligger på hjemmesiden. 

 
b) Sommerfest 2013: 

- Var en stor succes med ca. 60 mennesker og dejlig vejr. 
 
c) Hjemmesiden: 

- Alle opfordres til at indsende billeder fra vores arrangementer. 
- Der arbejdes på at tilføje og forbedre en hjælpefunktion med forklaringer på hyppigt stillede 
spørgsmål og relevante linker. 
- Der bliver fra salen gjort opmærksom på at flere har haft problemer med at logge ind og 
tilmelde sig arrangementer via hjemmesiden. 
- Forslag om forbedringer modtages gerne. 

 
d) Vejudvalg: 

- De vejbump vi har anmodet om lader sig desværre stadig vente på. 
- Hastighedsbegrænsning på villaveje med ændring fra 50 km/t til 40 km/t er heller ikke blevet 
indført endnu. 
- Asfalten på Tranegilde Strandvej er ikke optimal, men kommunens svar har til nu været, at de 
ikke anser problemet som kritisk. De vil dog kigge nærmere på det i juni måned i år. 
- Der blev fra salen gjort opmærksom på mulige støj og forureningsproblemer knyttet til 
almindelige vejbump. 
- Der anmodes om retningslinjer for privat anbringelse af ting og tang (byggematerialer etc.) på 
vej og fortov. Den foreslåede løsning er at kontakte kommunen. 
 
e) Fællesgrunden: 

- Der er endeligt blevet ryddet for siv nede ved vores bro. 
- Der manglede lige pludseligt 2 af 4 bord-bænke sæt 
- Der er blevet fældet et fyrtræ på grundens hjørne pga. beskadigede rødder. 
- Vores gartneraftale fortsætter. 
- Der vil blive renoveret lidt på gangbroen i år. 



 

 

- Der blev fra salen anmodet om nye grantræer, men formanden informerer om at de ”5 
pinde” der står nu med tiden vil vokse sig store og flotte – og der vil ikke være et øje tørt 
på den front om nogle år. 
 

f) Strandturen nær Ishøj Tange i primo marts 2013: 

- Var koldt, men superfedt. Der vil i år blive afholdt et lignende arrangement med 
naturvejleder igen. 
- Årets tur vil ligge ultimo maj med fokus på dyr. 

 
Punktets status: Godkendt. 

 
 
Punkt 3. Regnskab 2013: 
 

- Alt i alt ser det hele fint ud. 
 
* Indtægter for året: 46.877,97 DKK 
* Udgifter for året: 41.536,33 DKK 
* Overført til 2014: 48.869,00 DKK 

 
Punktets status: Godkendt. 

 
 
Punkt 4. Budget for 2014: 
 

- Kontingent forbliver uændret. 
 
* Forventede indtægter: 46.325,00 DKK 
* Forventede udgifter: 60.233,30 DKK 
* Forventet resultat for året: 34.960,70 DKK 

 
Punktets status: Godkendt. 

 
 
Punkt 5. Valg til bestyrelsen: 
 

- Den siddende bestyrelse blev genvalgt – tillykke! 
(Lone Steen Hauerberg, Claus Hørning, Lars Andersen, Kristian Z. Andersen) 

 
- Revisor René Morsing ønsker ikke at genopstille. 

- Bestyrelsen foreslår Henrik Iven som ny revisor. 
- John Jeppesen er blevet suppleant. 

 
Punktets status: Godkendt. 

 



 

 

 
 
 
 
Punkt 6. Indkommende forslag: 
 
- I anledning af foreningens 70-års jubilæum i år foreslås der fra bestyrelsen at årets ordinære 
sommerfest udgår, og at der i stedet afholdes en udvidet fest d. 6. September kl.16 i Foreningshus 
A, Strandvangen 54.  
 
- Der er i årets budget afsat 10.000 DKK til festen (normal sommerfest 3000). 
 
- Der påtænkes at bestille lækker buffet samt børnebuffet udefra, samt et der vil indgå ½ flaske vin 
eller 2 øl til maden samt gratis sodavand og slush-ice til børnene. 
 
- Udover de afsatte penge foreslås en pris på 100 DKK for Grundejerforeningens medlemmer (børn 
under 12 år gratis), samt en pris på 175 DKK for voksne gæster og 75 DKK for gæstebørn. 
 
- Der vil blive mulighed for køb af drikkevarer efter maden. 
 
- Betaling vil ske ved tilmelding. 
 
- Der arbejdes på at udarbejde foreningens historie skriv i anledning jubilæet. 
 
 
Punktets status: Godkendt. 

 
 
 
 
 
# Mødet afsluttes. 
 
 
 
 
 
 
 


