Generalforsamling i Grundejer- og Beboerforeningen Tvebjerg 2016
Mødet blev afholdt d. 28/9 2016 i Jutlander Bank, Himmerlandsgade 74, Aars
Til stede fra bestyrelsen: Helene Reffstrup Møller, Lars Højfeldt, Kjetil Norderud, Else
Friis samt 5 beboere.

a. Valg af dirigent
Gitte Færch fra nr. 36 blev valgt
Gitte konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, da den var annonceret i Aars
Avis d. 7. sept. og på skilte i begge ender af vejen fra samme tid.
Gitte meddelte en ændring til dagsordenen pkt. g valg af bestyrelse. Else Thirup
ønskede alligevel ikke genvalg grundet sygdom

b. Beretning ved formand Helene Reffstrup Møller

Siden sidste generalforsamling – 4 bestyrelsesmøder
Vi konstituerede os på det første bestyrelsesmøde
- konstituering kan ses på foreningens hjemmeside: Tvebjerg.dk
Her drøftede vi også de forslag, som var kommet op på sidste generalforsamling:
1. alle skal være på kabel TV, men udbyder kan vælges frit
2. problemet med hundelorte fik sidste år en til at foreslå nye hundeskilte – vi har
imidlertid den forventning, at alle kender hundeloven – og overholder den.
Hunde skal føres i snor - også på foreningens fællesarealer – og hundens
efterladenskaber skal tages med hjem i egen skraldespand.
Enhver er i sin gode ret til at påtale eller politianmelde de hundeejere, der
overtræder reglerne.
3. forslaget om Tvebjerg-byporte og lystavler til fartregistrering har vi afvist – vi har
i forvejen bump og hastighedsbegrænsning, som alle selvfølgelig skal overholde
4. den store gadefest er allerede tidligere nedlagt, og den beslutning fastholdes, så
der er ingen foreningstilskud til nogen gadefest
5. der har været et ønske, at Sankt Hans festen genopstår. Vi mener ikke det er en
bestyrelsesopgave; men vi vil gerne støtte en sådan økonomisk, hvis frivillige vil
sætte et arrangement op.
6. Vi har fået en ny hjemmeside, som virker – her kan enhver beboer løbende
følge bestyrelsens arbejde på referater fra bestyrelsesmøderne.
7. Der har ikke været ønske om at oprette underudvalg til bestyrelsen, men hvis
nogen har lyst skal de bare henvende sig til de ansvarlige
bestyrelsesmedlemmer – se hjemmesiden for mailadresse

8. der var en, der fandt problemer med det nye støjhegn nede ved Hobrovej, fordi
det tager noget af udsynet, når man kører ud fra Hans Egedes Vej. Vi har i
bestyrelsen fundet, at der ikke skal rettes henvendelse til kommunen om det,
fordi vi allerede har et velfungerende lyskryds.
Vi har fået nogle henvendelse fra beboere, ligesom vi selv har taget nogle opgaver
op:
1. hækken fra stamvejen ind til legepladsen har et hul, som Græshoppen har
repareret – det gik ud, og han reparerer igen snarest
2. vi har fået genetableret græsstien op mod Tvebjerg, hvor der var et byggeri i
gang på nr. 88. Byggeriet er afsluttet, og fællesarealet er genetableret
3. boldbanen er planeret i september v./Finn Krebs – så den vil være dejlig jævn til
foråret, hvis vi passer på den nu
4. Moeslund Haveservice sprøjter en gang årligt mod ukrudt, men kun på de
grønne fællesarealer, som kun slåes én gang om året
5. Andelsboligforeningen Tvebjerghaven har ønsket dræning af det grønne areal
syd for bebyggelsen. Vi har været ude at se på arealet – også efter regnvejr,
men finder ikke problemet stort nok til at bruge flere hundrede tusind kr., så det
har vi afvist. (Vi sparer op til kommunekrav om snerydning, asfaltering mv.)
6. vi har haft problemer med vores affaldsspand på legepladsen. Der er nu sat en
ny op, og Græshoppen skal tømme den hver anden uge.
7. vi har købt og fået opsat et helt nyt gyngestativ på legepladsen
8. vi har fået opsat nye basketkurve på boldbanen
9. vi har undersøgt prisen på en ny bandeafgrænsning omkring asfaltbanen – det
bliver for dyrt, så det er opgivet igen
10. vi havde i forvejen en ansvarsforsikring i foreningen. Nu har vi også tegnet en itansvarsforsikring
Beretningen blev godkendt.
c. Regnskab
Else Friis fremlagde regnskab for perioden 1/6 2015 – 31/5 2016.
Foreningen har haft et overskud på kr. 64.664 og en balance på kr. 576.169
Regnskabet blev godkendt og kan ses på foreningens hjemmeside
d. Kontingent
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter med kr. 450, hvilket blev enstemmigt
vedtaget
e. Budget
Else Friis fremlagde budgettet, som var indskrevet i det tidligere fremlagte
regnskab.
Budgettet blev vedtaget uændret.
f. Forslag fra medlemmer
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne

g. Valg af bestyrelse og suppleanter
Helene Reffstrup og Else Thirup var på valg. Helene ønskede genvalg mens Else
Thirup ikke ønskede genvalg.
Gitte Færch ville gerne stille op til bestyrelsen og blev enstemmigt valgt samt
Helene genvalgt.
Suppleanter Kate Rasmussen og Thomas Nielsen var på valg og ønskede begge
genvalg.
Begge suppleanter blev genvalgt.
h. Valg af revisor og suppleant
Dorthe Rask og Rikke Skov Pedersen var på valg og var villige til genvalg.
De blev begge genvalgt.
i. Evt.
Heidi Thomsen nr. 237 foreslog et Sankt Hans arrangement evt. i samarbejde med
Tvebjergvej, så der måske kunne laves et bål ude på deres sø. Forslaget blev
positiv modtaget og Heidi vil gå videre og høre Tvebjergvej om et evt. samarbejde.
Bestyrelsen er villig til at give et tilskud til arrangementet.

