
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
GRUNDEJERFORENINGEN TJÆRBYVANG 

 
Tirsdag d. 22. juni 2021 KL. 20.00 
Afholdt i Randers Badmintonklub 

 
Dagsorden: 
 
1. Velkomst og valg af dirigent og referent 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
 
4. Rettig indkomne forslag fra medlemmer 

 Ingen forslag  
 
5. Vedtagelse af budget 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
    Bestyrelse:  

 Mads Lundorf, på valg (modtager genvalg) 
 Lone G. Klitte, på valg (modtager ikke genvalg) 

 
    Suppleant: 
 1. suppleant: skal besættes (Erik Lundorf er nu i bestyrelsen) 
 2. suppleant: Christian Knudsen, på valg  

  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Revisor:     Maiken Christensen, på valg (modtager genvalg) 
 Suppleant: Lars Bang, på valg  

 
8. Eventuelt 
 
 
Ad.1 
True bød velkommen til de fremmødte på ca. 20 husstande, der var repræsenteret på 
mødet. 
 
Poul Lange blev valgt som dirigent, og Lone G. Klitte blev valgt som referent. 
 
Poul Lange kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 14 dages 
varsel. 
 
Ad. 2 
True fremlagde bestyrelsens beretning: 
 
Der har ikke været afholdt diverse arrangementer grundet corona.  
 
Vi har heller ikke haft vores 2 havedage. Vi ladet vores haveentreprenør ordne det vi ellers 
gør når vi samles, hvilket måske er det rigtige fremover. 
 
Vi har fulgt op på de møder, vi havde i 2018/19 med Randers Kommune ang. fremtidige 
planer for veje i forhold til sikkerhed og hastighed. Beskeden denne gang for projekt ”smal 
vej” på Tjærbyvej er, at det er sat til at blive udført i år, men hastighedsbegrænsning på 
Tjærbyvej og Tjærbyvangsvej er der ikke noget nyt omkring. 
 
 
 



Et kort referat om hærværksagen på vores træer. 
I maj 2019 bores der huller i en hvidtjørn i plantebæltet, hvor der ses 2 personer løbe fra. Vi 
anmelder episoden til politiet. 
I sommerferien bliver samme hvidtjørn fældet og efterladt i haven Bakkestjernedalen 20, vi 
anmelder igen, hvor vi opgiver adressen på, hvem vi har mistanke til, men en uge efter får 
vi besked om at sagen er henlagt. 
I foråret fjerner gartneren de gamle planter og rødder og planter bøgepur samt 3 søjlebøg og 
som de fleste af jer nok har set, er disse blevet skåret i og ødelagt med efterfølgende 
anmeldelse til politiet, som allerede har henlagt sagen.  
Bestyrelsen tager beslutning om, hvad der fremadrettet skal ske med hensyn til beplantning. 
Vi er også åbne for forslag til dette.  
 
Vi vil igen opfordre alle børn, unge og voksne til at vise hensyn i området og ikke køre for 
stærkt på vejene og husk på stierne er det gående, der har retten og cykler der skal udvise 
hensyn og her er knallertkørsel ikke tilladt. 
 
HUSK også poser når der luftes hunde. Det gælder børn, unge og gamle, og når de er samlet 
op så lad være med at smide posen, men tag den med og kom den i en affaldsspand.  
 
Jeg vil gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde.  
 
 
Ad. 3 
Mads Lundorff fremlagde regnskabet. 
Regnskabet kan downloades på hjemmesiden.  
 
Ingen bemærkninger til regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt  
 
Ad. 4 
 
Rettig indkomne forslag fra medlemmer 

 Der er ingen forslag fra medlemmer 
 
Ad. 5 
Mads fremlagde næste års budget. 
 
Budgettet kan downloades på hjemmesiden.  
 
Budgettet blev godkendt 
 
Ad. 6 
 
    Bestyrelse:  

 Mads Lundorf blev genvalgt 
 Poul Lange blev valgt 

 
    Suppleant: 

 1. suppleant: Niels Mulvad 
 2. suppleant: Jannie Moestrup 

 
Ad. 7 
Maiken Christensen blev genvalgt som revisor. 
 
Klaus Damhus blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Ad. 8 
  
Eventuelt:  
 



Til information: Facebook er områdets side, der styres af én person fra området. Bestyrelsen 
har ikke noget at gøre med Facebooksiden og kommunikerer kun gennem hjemmesiden. 
Louise Filsksov vil gerne hjælpe med at opdatere Facebooksiden i samarbejde med en person 
mere fra området.  
 
 


