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1) Valg af dirigent 3 

2) Valg af stemmetællere 3 

3) Præsentation af repræsentant fra Høje-Taastrup Kommune 3 

4) Formandens beretning om det forløbne år 3 

5) Aflæggelse af regnskab 2017/2018 (bilag 1) 3 

6) Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 4 

7) Aflønning af bestyrelsesmedlemmer 4 

8) Vedtagelse af budget for 2019/2020 (bilag 2) 5 

9) Valg af formand i lige år 5 

10) Valg af næstformand for 1 år 6 

11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 6 

12) Valg af observatører 7 

13) Valg af revisor 7 

14) Valg af administrator 7 

15) Eventuelt 7 
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1) Valg af dirigent 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en dirigent. 

2) Valg af stemmetællere 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger stemmetællere. 

3) Præsentation af repræsentant fra Høje-Taastrup Kommune 

Høje-Taastrup Kommunes repræsentant i bestyrelsen er Toke Elling, der er ud-

peget indtil december 2021. 

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterret-

ning. 

4) Formandens beretning om det forløbne år 

Årsberetningen for regnskabet fremgår af regnskabet side 3 (bilag 1). 

Formanden vil på generalforsamlingen afgive sin mundtlige beretning. 

Det indstilles, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning. 

5) Aflæggelse af regnskab 2017/2018 (bilag 1) 

Regnskab for 1. juni 2017 – 31. maj 2018 fremlægges til generalforsamlingens 

godkendelse. 

Regnskabet indeholdende revisionsprotokollat vedlægges som bilag 1. 

Regnskab for 1. juni 2017 – 31. maj 2018 fremlægges til bestyrelsens godken-

delse. Regnskabet indeholdende revisionsprotokollat vedlægges som bilag 1. 

Regnskabet udviser et underskud på 29.818 kr. mod et budgetteret underskud 

på 500.000 kr. Underskuddet foreslås overført til foreningens disponible kapital. 
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Saldoen på denne vil herefter udgøre 1.346.954 kr. I øvrigt henvises til bestyrel-

sens beretning i regnskabet. 

Der er afsat honorar for i alt 33.000 kr. til formand, 22.000 kr. og næstformand, 

11.000 kr. Bestyrelsen bedes fremkomme med indstilling til generalforsamlingen. 

Der er ingen bemærkninger eller særlige forbehold fra revisor. 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver regnskabet, godkender 

formand-/næstformandshonoraret samt drøfter forslag til disponering af resulta-

tet og tager revisionsprotokollatet til efterretning. 

Det indstilles, at generalforsamlingen gennemgår og godkender regn-

skabet, samt godkender disponeringen af årets resultat herunder udbe-

taling af bestyrelseshonorar til grundejerforeningens formand og næst-

formand. 

6) Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne 

Forslag til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Torstorp skal være modta-

get senest den 1. september 2018 i henhold til de nye vedtægter (§ 6 stk. 6), 

der blev godkendt på generalforsamlingen den 13. november 2017. 

DAB har den 29. juni 2018 sendt en mail ud til samtlige foreninger om dette. Der 

er ikke modtaget forslag til denne generalforsamling. 

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterret-

ning. 

7) Aflønning af bestyrelsesmedlemmer 

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2017/18 godkendte generalfor-

samlingen den 7. november 2016, at der skal udbetales honorar til både formand 

og næstformand. 

I både budgettet for 2018/19 og budgettet for 2019/20 er der afsat 33.000 kr. til 

honorar til formand og næstformand. 
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Under punkt 5 Aflæggelse af regnskab for 2017/2018 skal generalforsamlingen 

godkende disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrelsesho-

norar til grundejerforeningens formand og næstformand. 

Det indstilles, at generalforsamlingen tager orienteringen til efterret-

ning. 

8) Vedtagelse af budget for 2019/2020 (bilag 2) 

Budget for 2019/20 er vedlagt som bilag 2. 

Efter aftale med bestyrelsen indeholder budgettet for 2019/20 en nedsættelse i 

medlemmernes grundejerforeningsbidrag på i alt 250.000 kr. Der budgetteres 

med et underskud af samme størrelse for at nedbringe foreningens overskuds-

saldo. Udgifterne til vejbelysning er sat væsentlig ned som følge af, at Høje-

Taastrup Kommune har overtaget ansvaret for en stor del af vejbelysningen i 

Torstorp.  

Der er budgetteret med en bemanding på 3 personer, og derfor er udgiften til 

glatførebekæmpelse fjernet. Der er budgetteret med 25.000 kr. i negativ rente-

tilskrivning. Vedligeholdelse og fornyelser udgør 635.000 kr., hvoraf de 138.000 

kr. dækkes af vejfonden. Administrationshonoraret er uændret og udgør 340.000 

kr.  

Vejfondens forventede udvikling fremgår af budgettets side 10.  

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at godkende budgettet for 

2019/20. 

9) Valg af formand i lige år 

I henhold til Grundejerforeningens nye vedtægters § 6 stk. 6 er formanden på 

valg i lige år.  

Den nuværende formand Jan Schönemann-Paul genopstiller.  

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vælger en formand for 2 

år. 



  
 

 

Grundejerforeningen Torstorp 

 
DAGSORDEN 
 

Generalforsamling 
den 15. november 2018 

Udsendt  
den 17. oktober 2018 
MDR-2018-00450 

Side 6 af 7 

 

2
3
6
5
7
6
0
 

10) Valg af næstformand for 1 år 

Da det er første gang der sker direkte valg af næstformand i henhold til de nye 

vedtægters § 6 stk. 6, er valget af næstformand kun for 1 år, således at næst-

formanden første gang vælges for 2 år i 2019. 

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vælger en næstformand 

for 1 år. 

11) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Inden generalforsamlingen består bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp 

af følgende medlemmer: 

Navn Valgt til 
Henrik Olsson valgt til 2019 

Jørgen E. Sørensen valgt til 2019 
Flemming Poulsen valgt til 2019 

Lizzie Kristensen valgt til 2018 
Jacob Hansen valgt til 2019 

Formand Jan Schönemann-Paul valgt til 2018 

Næstformand Yrsa Juel Andersen  valgt til 2018 
Claus B. Petersen valgt til 2018 

Jesper Therkildsen valgt til 2018 

Jan Christensen valgt til 2018 
Toke Elling  valgt til 2022 
  

Toke Elling valgt af Høje-Taastrup Kommune til december 2021 

 

Medarbejderobservatør: Serviceleder Lars Klusmann Bartrup. 

Suppleant Hanne Monberg. 

På generalforsamlingen den 15. november 2018 er følgende på valg: 

Yrsa Juel Andersen  

Claus B. Petersen 

Jan Christensen 
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Jesper Therkildsen 

Lizzie Kristensen 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger min. 4 bestyrelsesmed-

lemmer for 2 år. 

12) Valg af observatører 

Herunder valg af repræsentant for personalet. 

Serviceleder Lars Klusmann Bartrup opstiller som repræsentant for personalet. 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger observatører til bestyrel-

sen. 

13) Valg af revisor 

Ifølge Grundejerforeningen Torstorps vedtægters § 11 stk. 1 revideres regnska-

bet af en statsautoriseret/registeret revisor, der vælges af generalforsamlingen. 

Revisor afgår hvert år – genvalg kan finde sted. 

Den nuværende revisor er Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger revisor for det kommende 

regnskabsår. 

14) Valg af administrator 

I henhold til vedtægternes § 6, stk. 7 skal der vælges administrator. 

Nuværende administrator for Grundejerforeningen Torstorp er DAB. 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en administrator. 

15) Eventuelt 

Dagsorden er udarbejdet af Lisbeth Mathiesen. 


