
Generalforsamling i grundejerforeningen Torngårdsalle og Torngårdsparken den 23. april 2018 

Formanden Jørgen Lyngholm bød velkommen. 

A. Dirigent / Referent 

a. Dirigent: Jens Ole Kragh 

b. Referent: Jens Ole Kragh 

Dirigenten konstaterede at general forsamlingen var indkaldt rettidig og gik videre med dagens punkter. 

B. Formandens beretning ved Jørgen Lyngholm 

a. Tilbagevendende opgaver: snerydning foretaget af kommunen, regningen kommer på lidt 

forskellige tidspunkter. Arbejdsdagen gik godt, ca. 60-65 mand deltog. Skrald indsamlet, 

legeplads malet. Godt samarbejde med T. Kirch Service, der slår græsset. I år er stadig 16 

gange. Græsset skal slås inden aften. Indkøbt telt, som lejes ud til medlemmerne. 

Indsigelser vedr. nye parceller på Torngårdsparken. Alle punkter afvist. Trafik/is og vand er 

et problem Torngårdsvej. Facebook side oprettet og hjemmesiden bruges af bestyrelsen 

(www.gftorngaard.dk). Hunde "høm høm" skal samles op og hunde skal i snor. 

b. Beretningen blev godkendt. 

C. Fremlæggelse af regnskab og budget 

a. Michael fremlagde regnskabet. Udgifter til vedligeholdelse af arealer, renovation, 

hjemmeside inkl. øvrige udgifter.  

b. Regnskabet blev godkendt 

D. Budget blev fremlagt. 

E. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

a. På valg Kim Bach Sørensen, Michael Jensen og Thomas Nøhr 

b. Alle stiller op til genvalg.  

c. Kim, Michael og Thomas blev genvalgt. 

F. Suppleanter til bestyrelsen 

a. Anders V. Thomsen og Michael Søbygge blev genvalgt  

G. Valg af revisor og suppleant 

a. Lorentz vil gerne genvælges og han blev genvalgt 

b. Revisor Suppleant.: Anders Kjær blev genvalgt 

H. Indkomne forslag 

a. Ingen modtaget 

I. Eventuelt 

 

a. Arbejdsdag, søndag den 26. maj  kl. 10-13 med efterfølgende øl/pølser 

i. Fortov (mod Knøsgaard) 

ii. Flis i bedene 

iii. Samle skrald 

iv. Fiberdug til legeplads 

v. Sand og pløkker til mål 

b. Der køres igen for hurtigt på begge veje. SÆT FARTEN NED. 

c. Hunde hømhømmer SKAL samles op (OGSÅ af børnene, når de sendes afsted), der er 

kommet klager. 

d. Hundene SKAL selvfølgelig også holdes i snor i alle henseender på hele området, også de 

grønne arealer. 



e. Teltudlejning: 350 pr. gang. Lorents Bentzen / Torngårdsalle 29. 

f. Huller til overflade vand er ikke til at lege i. Venligst fortæl det til jeres børn. 

g. Bestyrelsen undersøger muligheden for hegn rundt om "vandhuller" 

h. Bestyrelsen henstiller til at grundejere og deres gæster, så vidt muligt, parkerer i 

indkørslen, da det er generende og der opstår farlige situationer. Det er ikke meningen at 

der er permanent parkering på vejen. 

i. Der opfordres til at alle tilmelder sig nabohjælp 

j. Der købes nye skilte til området 


