
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Tofteengen, 4000 Roskilde 

den 26/4-2022, kl. 17.30, Ågerup Bibliotek, Gundsølillevej 2, 4000 Roskilde. Mødelokale på I. sal 

Stemmeberettiget: 
Referent: 

63 stemmer inkl. fuldmagter og BOSJ stemmer (tilstede var BOSJ driftsleder) 
Michael Nørremark 

1. Valg af dirigent og evt. stemmetællere 
Johnny Reinhold Hansen blev valgt som dirigent. 
Generalforsamlingen blev af dirigenten kendt gyldigt indvarslet ifølge vedtægternes § 13, stk. 2 og 3. 

2. Bestyrelsens beretning for 2021 
Beretning gennemgået og taget til efterretning. 

3. Aflæggelse af regnskab for 2021, godkendt af revisor og bestyrelsen 
Regnskabet blev ved håndsoprækning godkendt af forsamlingen 

4. Rettidige indkomne forslag fra medlemmerne 
Forslaget i bilag V vedhæftet indkaldelsen kunne ikke dens fremsendte form godkendes pga. 
omstændigheder for deling af udgifter mellem BOSJ afdelingsbestyrelse og grundejerforeningen som 
blev fremlagt af BOSJ på generalforsamlingen. 
Der blev derfor stemt om, hvor vidt forslagsstiller skal gå videre med at søge om tilskud til hjertestarter, 
samt at grundejerforeningen selv betaler udgifter til el, forsikring/serviceaftale. Ved håndsoprækning 
blev det bestemt at forslagsstiller skal indhente de nødvendige oplysninger for at næstkommende 
generalforsamling kan stemme om opsætning af hjertestarter. 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud 
Bestyrelsens fremlagte budget, bidragssats og takstblad blev vedtaget ved håndsoprækning. 

6. Valg af formand 
Formand valgt i 2021 for en toårig periode jf. vedtægternes § 1 7, stk. 1 og derfor ikke på valg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter iht. vedtægternes§ 17 
Rene Dalhof blev valgt for en 2-årig periode. 
Mikkel Holm blev valgt for en 2-årig periode. 
To suppleanter skulle vælges for en 1-årig periode jf. vedtægternes§ 17, stk. 2. 
Mark Mladen Kubt:1rovic opstillede og blev valgt som l . suppleant. 
Johnny Reinhold Hansen opstillede og blev valgt som 2. suppleant. 
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8. Valg af intern revisor og intern revisorsuppleant 
Abiola Akinde Reuther havde forud for generalforsamlingen tilkendegivet at lade sig opstille til revisor. 
Abiola Akinde Reuther blev genvalgt som intern revisor 
Lotte Svendesen valgt som intern revisorsuppleant. 
Begge blev valgt for en 1-årig periode 

9. Eventuelt valg af administrator, jf. vedtægternes § 18, stk. 2. 
Det blev enstemmigt valgt, at der ikke udpeges en administrator for det kommende forenings år. 

10. Eventuelt 
Det er stadig et problem med for høj fart. Bestyrelsen forklarede deres planer for 30 km/t zone og 
dernæst at der så kan etableres chikaner som passer til 30 km/t zone. 
Bestyrelsen vil gå i gang med at søge om lov til at opsætte trafikspejl i T-krydset mellem Bakkeengen og 
Tofteengen. 
Bestyrelsen vil prøve at ændre skiltning så fragtbiler til den nyeste udstykning ikke vender i T-krydset 
ved Søengen rækkehuse og ved T-krydset hvor Søengen og Tofteengen mødes. 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede 
generalforsamlingen kl. I 9.00. 

Roskilde den } 3/(. -)()22. 

~ti?~~~ 
Formand 
Michael Nørremark 
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