
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
GRUNDEJERFORENINGEN TJÆRBYVANG 

 
Tirsdag d. 15 marts 2022 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:  

 True de Choen, på valg (modtager ikke genvalg) 
 Peter Jensen, på valg (modtager ikke genvalg) 

 
    Suppleant: 
 1. suppleant: Niels Mulvad, på valg 
 2. suppleant: Jannie Moestrup, på valg (modtager ikke genvalg) 
  

  
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

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

 
8. Eventuelt 
 
Ad.1 
True bød velkommen til de fremmødte på ca. 18 husstande, der var repræsenteret på mødet. 
 
Jonas Hansen blev valgt som dirigent, og Dagny Lange blev valgt som referent. 
 
Jonas Hansen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med 14 dages varsel. 
 
Ad. 2 
True fremlagde bestyrelsens beretning: 

 
Der har igen i år ikke været afholdt havedag, så vi har overladt dette til vores entreprenør Jørgen Nielsen at 
ordne de vedligeholdelses opgaver, der ellers normalt bliver udført på havedagen.  
Der er blevet fjernet skadereder fra træerne ved vejene, ligesom der har været intens jagt på muldvarper. 
Der er blevet lavet sti ved Blåklokkedalen, som forbinder til kommunes udstykning mod nord. 
 



Grundejerforeningen havde sammen med beboerne på Blåklokkedalen 22 til 32 møde med Ole Larsen 
Nybyg aps, som ejede den store grund på Blåklokkedalen, hvor de 6 nye huse er opført. 
På mødet aftalte vi, at fællesarealet skulle overgå til Grundejerforeningen (vi modtog skødet d 14/3 2022). 
Vejbelysningen ved de 6 huse er ikke med i aftalen. Grundejerforeningen gav lov til, at det grønne areal i 
midten kunne udlægges med græsarmeringssten, så der kunne holde biler på arealet, såfremt det ikke blev 
til gene for græsslåning og uden udgift for foreningen. 
 
Alle lyskilder på vores stier blev skiftet i juni 2021 på leverandørens regning, da vi havde haft en del 
problemer med de eksisterende og bestyrelsen ikke længere selv ville udskifte dem (selv om vi fik 
lyskilderne UB). 
 
Der er også blevet indhentet 2 tilbud på at forsegle revner i stier og veje, hvor det billigste var 5000 kr. 
 
Vi har fulgt op på de aftaler, vi troede, vi havde Randers kommune ang. fremtidige planer for veje i forhold 
til sikkerhed og projekt smal vej fra Tjærbyvangsvej til Nyholmvej. 
True har d 14/3 22 været i kontakt med Kommunen, der kunne meddele, at der var givet politi tilladelse til 
projektet og at dette vil blive udført dette forår 2022, når vejret tillader. Kommunen er i samme 
forbindelse blevet gjort opmærksom på, at sikkerheden er dårlig for passagere, der står af ved 
stoppestedet mod syd  - da man næsten står på kørebanen. 
 
Hærværket på vores træer  
Bestyrelsen har vedtaget, at der ikke skal plantes søjlebøg igen- men at der skal plantes bøg hele vejen. 
(det er blevet gjort). 
Sagen blev henlagt ugen efter hærværket, da vi ikke havde beviser på, hvem der er de skyldige. 
 
Og som altid vil vi opfordre alle til ikke at køre for stærkt på vejene. Der er højre vigepligt i hele området, 
så vær opmærksom på dette. På stierne er det gående, der har retten og cykler skal udvise hensyn. Knallert 
kørsel er slet ikke tilladt. 
HUSK også poser til at samle op i, når der luftes hunde og det er ikke god stil at samle op, for derefter at 
smide posen. Tag venligst din pose med og kom den i en affaldsspand.  
 
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. 
Bestyrelsen forslår samme kontingent næste år som sidste år. 
 
Budgettet kan downloades på hjemmesiden.  
 
Budgettet blev godkendt. 
 



Ad. 6 
 
    Bestyrelse:  

 Johanne Hauth blev valgt. 
 Brian Filskov blev valgt 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 

    Suppleant: 
 1. suppleant: Niels Mulvad blev genvalgt. 
 2. suppleant: Hans Jørgen Pedersen blev valgt. 

 
Ad. 7 
True de Choen blev valgt som revisor. 
 
Poul Pfeiffer blev valgt som revisorsuppleant. 
 
Ad. 8 
  
Eventuelt:  
 
True de Choen takkede for godt samarbejde i bestyrelsen gennem de 6 år, hvor han har været med.  
Deltagerne på generalforsamlingen takkede True De Choen, Peter Jensen og Maiken Christensen for en 
stor arbejdsindsats og for godt samarbejde.  
 
 


