
                                                                          Tornegårdsvej den 21. april 2022 
 
Referat generalforsamling 20.04.2022 
Referent: Maiken. 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen peger på Erik (Tornegårdsvej 5A.). Erik blev valgt. 
Det blev konstateret at der er indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen.  
Stemmeberettiget fremmødte: 10 stemmeberettiget.  
 
2. Beretning om det forløbne år. 
Generalforsamling 
Dette år kan vi nu efter et par år præget af Covid-19 pandemien, igen holde årets 
generalforsamling indendørs her på Gadstrup skole med efterfølgende spisning.    
 
Bestyrelse 
Bestyrelsen er siden sidste generalforsamling uændret med Maiken som sekretær, Flemming 
som fortsat kasserer samt Niels og Jesper som menige medlemmer. Maiken har dog ved året 
generalforsamling valgt at sige farvel til bestyrelsen og jeg vil gerne takke Maiken for mange års 
arbejde i bestyrelsen.   
 
Vedligeholdelse af grønne områder og veje 
Gadstrup vandværk har siden sidste generalforsamling rettet op på et lavtliggende brønddæksel 
på gangstien mod Fruervej, der var blevet gravet fri og hermed var til gene for folk der går på 
stien.  
Vedligehold af de grønne områder har i årets løb uændret været udført af Køge Anlægsgartner 
og der er ikke planer om ændringer på dette område. Det henstilles som altid fra bestyrelsen, at 
fortov og vejkant omkring ens ejendom ryddes for ukrudt så området fremstår pænt og fortove 
er fremkommelige. Der har igen i år ikke været behov for snerydning. 
 
Parkering på Tornegårdsvej 
Der har gennem efterår og vinter været stor aktivitet med forældre der parkerede deres bil på 
stamvejen og nærliggende vendepladser for aflevering og afhentning af børn omkring stien der 
går op mod skolen. Det skyldes ombygning af parkeringsarealer omkring skolen og hallen. 
Trafikken skabte, efter bestyrelsens opfattelse, farlige situationer for områdets børn, der brugte 
veje og stier som sikker skolevej. Bestyrelsen rettede henvendelse til Roskilde kommune, der 
desværre i første omgang afslog at lave et parkeringsforbud på vejen under henvisning til, at 
der var tale om en begrænset periode. Jesper har dog efterfølgende gjort et stort arbejde i form 
af løbende dialog med kommunen, og der blev da også etableret midlertidigt standsningsforbud 
på vendeplads mod skolen og standsning forbudt skilt i starten af Tornegårdsvej. Bestyrelsen 
afventer nu den endelige færdiggørelse af området omkring skolen og hallen og ser om 
problemet forsvinder når man igen kan parkere ved skolen og hallen når man afleverer og 
henter børn på skolen. 
 
Foreningens hjemmeside  
Dette leder mig til at jeg afslutningsvis vil nævne foreningens hjemmeside 
www.tornegårdsvej.dk 
Her kan der findes information vedrørende generalforsamling, vores vedtægter og information 
om evt. kommende arrangementer og det er Jesper der er web master og har stået for 
foreningens nye flotte hjemmeside. 
 
Kommentarer til beretning: 
Der var efterfølgende en kort snak omkring trafik og parkering på stamvejen. Der blev spurgt om 
man vidste om midlertidige P skilte ved vendeplads blev fjernet. Det ved bestyrelsen ikke. Der 
var dog generel enighed om at problem med parkering er reduceret væsentligt efter 
færdiggørelse af areal foran skolen og hallen. Ellers igen kommentarer til beretning. 
 
 
 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
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Kasserer fremlagde regnskab. Ingen kommentar til regnskabet. Regnskabet 
godkendes enstemmigt.  
 
 
4. Forslag fra bestyrelsen 
    

a. Kontingent.  Bestyrelsen foreslår et kontingent på 1 x kr. 600,-.    
  Vedtaget  

b. Honorar til formanden. 
  Vedtaget 

c. Honorar til kasserer 
  Vedtaget  
 
5. Forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag modtaget. 
 
6. Valg til bestyrelsen.  
 

a. Niels Jüngling: Genvalgt  
b. Flemming Thomsen: Genvalgt 
c. Steen Jørgensen: Genvalgt 
d. Maiken Nytofte-Bæk: Udtræder af bestyrelsen, der skal derfor vælges et nyt 

bestyrelsesmedlem. Som nyt medlem vælges Kristina Tornegårdsvej 10. 
      
 
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
Følgende blev valgt: 
Inge, Tornegårdsvej 5A  
Tina, Tornegårdsvej 2A  
 
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Følgende blev valgt: 
Tove, Tornegårdsvej 23 
Johan, tornegårdsvej 51 
Som revisorsuppleant, Hanne Tornegårdsvej 49 
 
9. Eventuelt. 
Affald på stierne der tales om hvordan vi løse problemet, bestyrelsen drøfter videre om dette. 
 
 
           

 
 
 


