
Ref erat fra generalforsamling i Grundejerf oreningen Tofteengen, 4000 Roskilde 

den 11/6-2018, kl. 18.30, Sognegarden, Agerupvej 34A, 4000 Roskilde. 

Stemmeberettiget: 85 stemmer ink!. fuldmagter 
Michael N0rremark, Tofteengen 15 Referent: 

1) Valg af dirigent og stemmetrellere.
Dirigent: Ulrik Thorslund Vindberg
Generalforsamlingen blev af dirigenten kendt gyldigt indvarslet i f0lge vedtregternes § 13, Stk. 2.
Birgitte Restrup S0rensen, S0engen 17, og Stine S0gaard Andersen, Tofteengen 21 blev valgt som
stemmetrellere.

2) Bestyrelsens beretning for 2017.
Beretning gennemgaet og taget til efterretning

3) Aflreggelse af regnskab for 2017, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
Regnskabet godkendt af forsamlingen.
Bestyrelsen har noteret at foreningens b¢r udvide kautionsforsikringen
(www.parcelhus.dk/file/ 1395) saledes at forsikringsdrekningen ti/passes foreningens egenkapital.

4) Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag var iht. vedtregternes § 13, stk. 5, tilgrengelige pa www.tofteengen.com og som
dagsordenens bilag III, IV, V og VI (henvisninger i det fig.).

--- Dirigentens bemrerkninger ---
Vedtregtsrendringer, der vedtages pa generalforsamlingen er vedtaget med forbeholdfor 
kommunalbestyrelsens samtykke, jf. vedtregternes § 24, stk. 3 

Bestyrelsens forslag vedr. rendring af §8, Stk. 1 og 2 (bilag III): 
Bortfalder 
lkke muligt at gennemf¢re afstemning pga. foreningsretslige bestemmelser vedr. mistede 
rettigheder ogleller v<esentlige forringelser af ¢konomiske forhold. Alie som 
vedtregtsrendringen ber¢rer i videst omfang jf. ovenstaende forhold ska/ h¢res og enstemmigt 
acceptere vedtregtsandringen. Dette var ikke muligt at opna denne accept pa 
generalforsamlingen. 

Nils Christiansen's forslag B vedr. rendring af §8, Stk. 1 og 2 (bilag V): 
Bortfalder 
Forslaget bortfalder efter ¢nske afforslagsstiller 

Bestyrelsens forslag vedr. rendring af §24, Stk. 1 og 2 (bilag IV): 
Forslag vedtaget med 82 stemmer for og 3 imod/hverken for eller imod 

Nils Christiansen's forslag A vedr. ny §7, Stk. 5 (bilag V): 
Bortfalder 
Forslaget bortfalder da det strider mod bestemmelser i lokalplanerne 523 (§9) og 577(§10) 

Nils Christiansen's forslag C vedr. rendring af § 11, Stk. 1 og 2 (bilag V): 
Forslag nedstemt med 29 stemmer for og 56 imod/hverken for eller imod 
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