
 
 

Grundejerforeningen ”Tranegilde Strand” 
 

Referat fra 
 

Ordinær generalforsamling 
tirsdag den 20. marts 2007  

 
17 paraceller repræsenteret 

 
 
 

1. Valg af dirigent 
Vagn Simonsen 
Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og med lovlig 
varslingstid. Dog en forvirring omkring dato/dag. 

 
2. Formandens beretning 

Beretningen blev godkendt 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 
Det beklages at regnskab ikke var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Regnskab blev godkendt – der er ikke brugt så meget som budgetteret men der 
er alligevel gjort et lille indhug i formuen. Det ser dog ud til at foreningen kan 
leve videre uden økonomiske problemer. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 200.- pr. år 
Dette blev godkendt 
 

5. Valg til Bestyrelsen 
a) Tina Agerskov afgik efter tur og var ikke indstillet på genvalg gr. fraflytning. 
    Der blev ikke fundet en ny formand, bestyrelsen finder løsning på  
    førstkommende bestyrelsesmøde 
b) Annitta Sofia Berggreen afgik efter tur grundet fraflytning.  
    Sebastian Hvas blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 

     c) Flemming Wissing blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
     d) Da Sebastian Hvas blev valgt til bestyrelsen skulle der vælges ny 

    suppleant. 
    René Locht valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år. 

     e) Jeanett Sørensen afgik efter tur og var ikke indstillet på genvalg af 
    personlige årsager. 

          Lars Andersen valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år 
 
    Som følge af at der ikke blev valgt en ny formand skulle der vælges yderligere 
    et bestyrelsesmedlem. 
    Henrik Iven blev valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år. 

 
          Som følge af at Henrik Iven blev valgt til bestyrelsen skulle der vælges en ny 
          revisor.  
          Jørgen Spang blev valgt som revisor for 1 år. 

 



 
 

6. Indkomne forslag 
Fra Vagn Simonsen, Strandvangen 24. 
vedlagt. Vedr. vand/siv & rør . 
 
På sidste års generalforsamling blev det besluttet at foretage en fælles 
undersøgelse samt henvendelse til kommunen vedr. vores vandproblemer i 
området. Kun 35 husstande besvarede. Derfor er det ikke muligt at lave en 
fælles henvendelse til kommunen når ikke flere støtter op om undersøgelsen. 
Det derfor med beklagelse at jeg må meddel at grundejerne selv må kontakte 
kommunen ved vandproblemer. Dette kan gøre pr. mail tek@ishøj.dk eller brev 
til adressen Ishøj Kommune, Park & Vej, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj att. Erling 
Skovgaard-Holm. 
 
Dog henstilles det igen til at bestyrelsen tager kontakt til Strandparken vedr. 
vand + vedr. klit & bådebro jvf. brev fra Vagn Simonsen. 
 

7. Eventuelt 
Margit Locht, Solvej 26 vil gerne være med til at stemme dørklokker for at få 
et overblik over vandproblemer.  
Der skal indsamles oplysninger om: 
vand, og hvor på grunden 
er det kørt jord på 
er der dræn på grunden 
er det anlagt faskiner på grunden 
samt anden historik der kan gøre os klogere 

 
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen 
 
Ishøj den 21. marts 
Referent 
Tina Agerskov  
René Morsing 

 
 
 
 


