
 

 

 

 
J. nr. 66-G-013457 
 
 
Den 28. september 2011, kl. 19.00, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i 
grundejerforeningen Tofteengen. Der var mødt repræsentanter for 22 ud af grundejer-
foreningens 33 grunde. 
 
Formanden Klemens Kofod bød velkommen, og orienterede kort om formålet med den 
ekstraordinære generalforsamling, hvorefter der var stillet forslag om ændring af ved-
tægternes § 5, stk. 2 samt valg til formand, bestyrelse og revisor for grundejerforenin-
gen. 
 
 
Valg af dirigent. 
Advokat Steen Rahbek blev foreslået som dirigent, og enstemmigt valgt. Dirigenten 
kunne efterfølgende konstatere, at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig 
indvarslet og beslutningsdygtig. 
 
Beslutning om ændring af vedtægt for grundejerforeningen. 
Formanden Klemens Kofod orienterede forsamlingen om baggrunden for forslaget om 
ændring af vedtægternes § 5, stk. 2, idet det for Roskilde Kommune har forlangt en 
præcisering af forpligtelsen til snerydning og glatførebekæmpelse. 
 
På forespørgsel omkring snerydning af hovedstien til skolen, oplyste formanden at 
grundejerforeningen foretager rydning ud til den pågældende sti. 
 
Det blev videre oplyst, at tæt-lav bebyggelse omfatter rækkehuse, og det blev præci-
seret, hvilke parceller der var omfattet heraf. 
 
Formanden oplyste, at ved videreførelse af vejen til tæt-lav bebyggelse, ville denne vej 
også skulle sneryddes af grundejerforeningen, og at disse grundejere også ville ind-
træde som medlemmer i grundejerforeningen, og således bidrage til omkostningerne.   
 
Endelig kunne formanden oplyse, at omkostningerne til snerydning i vinteren 
2010/2011 beløb sig til kr. 7.000 inkl. moms. 
 
Da der ikke var yderligere bemærkninger eller spørgsmål, blev bestyrelsens forslag 
sat til afstemning, og det kunne konstateres at forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Valg af formand. 
Dirigenten oplyste forsamlingen om vedtægtens bestemmelse omkring valg af grund-
ejerforeningens formand, og opfordrede interesserede til at melde sig. 
 
Christian Kløve, nr. 7, meldte sig som formand og blev valgt med applaus. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Dirigenten oplyste forsamlingen om vedtægtens bestemmelse omkring valg af besty-
relse, og opfordrede interesserede til at melde sig. 
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Side 2 
 

THYKIER  RAHBEK 

Christian Ostenfeldt, nr. 40, Penelope Andersen, nr. 16, Jesper Breinholdt, nr. 38 samt 
Klemens Kofod, meldte sig som bestyrelsesmedlemmer og blev valgt med applaus. 
 
Som suppleant til bestyrelsen meldte Kim Larsen, nr. 36, sig og blev valgt med ap-
plaus. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Dirigenten oplyste forsamlingen om vedtægtens bestemmelse omkring valg af revisor, 
og opfordrede interesserede til at melde sig. 
 
Johnny Toft, nr. 18 meldte sig som revisor og Katja Jørgensen, nr. 18 meldte sig som 
revisorsuppleant. Begge blev valgt med applaus. 
 
Eventuelt. 
På forespørgsel kunne Klemens Kofod oplyse, at færdiggørelse af vejen vil ske, når 
75 % af parcellerne er bebygget, dog senest i 2013. 
 
Bestyrelsen blev opfordret til at se nærmere på fristen for at stille forslag til generalfor-
samlingen. 
 
Det blev desuden opfordret til, at der blev sendt invitationer til arrangementer i grund-
ejerforeningen til alle – også endnu ikke indflyttede. 
 
Et medlem påpegede, at det ville være hensigtsmæssigt med en mail- og telefonliste 
på grundejerforeningsmedlemmerne, og der blev opfordret til at man sender sin mail-
adresse og telefonnummer til bestyrelsen. 
 
Et medlem oplyste, at han havde erhvervet sig et domænenavn til brug for grundejer-
foreningen, såfremt dette skulle have interesse. 
 
Det blev videre oplyst, at fællesarealer ikke er beregnet til henkastning af haveaffald, 
sten m.v. 
 
Et medlem opfordrede til at respektere afsatte skelpæle. 
 
Endelig blev der opfordret til at passe på farten i grundejerforeningens område – tænk 
på børnene. 
 
Da der ikke var yderligere bemærkninger fra forsamlingen takkede Klemens Kofod og 
dirigenten for god ro og orden. 
 
Generalforsamlingen hævet kl. 19.45. 
 
 

 
 


