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Til stede: 

TAB Østerby: Eva Schmidt, Yrsa Andersen og Claus B. Petersen 

AB Egeskovgård: Aage Eilertsen og Lise Panduro 

TAB Nørreby: Jesper Therkildsen, Ove Svendsen, Flemming Poulsen, Su-

sanne Elisabeth Frantzen og Michael Vegeberg 

TAB Vesterby: Jan Schønemann-Paul og Henrik Olsson 

AB Birkebakken I: Lizzie Kristensen og Mervyn Nielsen 

Grundejerforeningen Vestervang: Henning B. Siegel 

Vesterby Ejerlaug: Jan Christensen  

TAB Sønderby: Benny Gustavsen, Hanne Monberg, Jørgen E. Sørensen og 

Kirsten Rasmussen. 

Grundejerlauget Sønderby: Jacob Hansen  

Høje-Taastrup Kommune: Jesper Kirkegaard  

AB Torstorp II: René Selvejer 

AB Torstorp III: Rolf Petersen 

AB Torstorp Nørreby I og Ejerlauget Morelhaven: Janet Ørnby Andersen 

Serviceleder: Lars Klusmann Bartrup  

Fra DAB: Lisbeth Mathiesen og Fatima Seghaou 

 

Der deltog ingen repræsentanter fra: 

Ejerlauget Torstorp I, AB Morelhaven II, AB Morelhaven III, AB Birke-

bakken II og AB Vesterhegnet  
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1) Valg af dirigent 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en dirigent. 

Formand Benny Gustavsen bød velkommen til generalforsamlingen og 

foreslog Lisbeth Mathiesen som dirigent. 

Generalforsamlingen valgte Lisbeth Mathiesen som dirigent. 

Lisbeth Mathiesen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt vars-

let og dermed beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne, samt at der 

udover forslaget om vedtægtsændring ikke modtaget nogen yderligere 

indkomne forslag. 

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Bestyrelsens beretning fremgår af regnskabet side 3 (bilag 1). 

Formanden vil på generalforsamlingen afgive sin mundtlige beretning. 

Det indstilles, at generalforsamlingen tager beretningen til efterretning. 

Formandens beretning blev udsendt på mail den 3. november 2017: 

”Det har på mange måder været et begivenhedsrigt år i Grundejerfor-

eningen. 

På personalesiden var der netop kommet ro på med Uffe Houmann Niel-

sen som serviceleder. Desværre fandt Uffe sig et nyt job og han stoppe-

de med udgangen september. Bestyrelsen besluttede – efter forslag fra 

Uffe - at forsøge at nøjes med kun to ansatte i stedet for tre. Så fra 1. 

oktober 2017 blev Lars Klusmann Bartrup forfremmet til ny serviceleder. 

Bestyrelsen har besluttet at evaluere mandskabssituationen efter som-

merferien til næste år. 

Med kun to ansatte har det været nødvendigt at udlicitere snerydningen. 

Prisen for udliciteringen er dog langt under prisen for en ekstra ansat, så 
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i fremtiden vil det betyde en besparelse på Grundejerforeningens drifts-

budget. 

En anden god nyhed der vil betyde en besparelse på Grundejerforenin-

gens driftsbudget er, at Høje-Taastrup Kommune fra 1. januar 2018 

overtager drift, vedligehold og betaling for en stor del af den udendørs 

belysning i Torstorp.  

Bestyrelsen fik i foråret COWI til at udarbejde en tilstandsrapport for ve-

je og stier i Torstorp. Rapporten anslår, at der over de næste 20 år skal 

bruges i alt godt 8 mio. kr. til vedligeholdelse af veje og stier. Udgifterne 

er nu indarbejdet i Grundejerforeningens langtidsbudget for vejfonden 

og der er indgået en rådgiveraftale med COWI. Den betyder, at COWI 

holder øje med hvor det trænger mest, indhenter tilbud på arbejderne 

samt sikre at arbejdet bliver udført korrekt. 

Den nye vold mod Sydvej er ikke helt blevet som vi havde håbet på, og 

fra december overtager Grundejerforeningen vedligeholdelsen af volden. 

Derfor har bestyrelsen haft en uvildig ekspert til at vurdere volden og 

den faglige udtalelse fra eksperten vil nu blive sendt til Høje-Taastrup 

Kommune. 

Udskiftningen af vejtræer fortsætter, så vi forhåbentlig inden for en 

overskuelig årrække får fjernet de store vejtræer, der hvor de skygger 

ind i haver og boliger, og i stedet får plantet mindre og mere velegnede 

vejtræer. 

Efter flere års arbejde er udvalget for vedtægtsændringer kommet med 

forslag til nye vedtægter for Grundejerforeningen, det skal vi drøfte se-

nere i aften. Jeg vil gerne takke udvalgets medlemmer, de har gjort et 

rigtig stort forarbejde. 

Grundejerforeningen var – traditionen tro – medarrangør af Torstorps 

årlige Sankt Hans fest med bål og en fin heks lavet af børnene i Basen, 

tak til alle som hjalp med arrangementet. 

Der er stadig problemer med parkering i Torstorp hvor mange parkerer 

ulovligt. Der er et udvalg i gang med at se på hvordan vi kan løse pro-
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blemet, men det skal være i samarbejde med kommunen og lokalpolitiet. 

Det er ikke grundejerforeningens opgave ej heller de ansatte der skal 

være politi, det er ikke deres job. Skiltningen siger at der kun må parke-

res i de opmærkede felter men det respekterer beboerne ikke. Vi har 

prøvet at sætte ekstra skiltning op for at forstærke signalet om P-

forholdene, men det har ikke hjulpet, desværre. 

Dette er min sidste beretning her på generalforsamlingen i Grundejer-

foreningen, da jeg jo ikke genopstiller som formand, og jeg vil derfor 

gerne sige tak for at man gennem årende har støttet det arbejde jeg 

sammen med forskellige bestyrelser har fået gennemført. Jeg ser et 

Torstorp der ser pænt ud. Endnu en tak et godt samarbejdet til persona-

let, bestyrelsen og DAB.” 

Benny Gustavsen oplyste, hvis man havde kommentarer i forhold til det 

udsendte var man velkommen til at sige det. 

Jan Schønemann-Paul mente, at aftalen om snerydning var ”hullet som 

en si” og der var en stor risiko for, at aftalen vil blive langt mere om-

kostningsfuld. Der var blandt andet en linje i aftalen, hvor der bliver 

nævnt ”...med forbehold for, at der kunne komme ekstraordinært sne-

fald”, som kunne gøre det langt dyre end de 150.000 kr. som var aftalt.  

Benny Gustavsen oplyste, at han ikke var af samme overbevisning. Afta-

len var drøftet med driftschef, leverandør og DAB og derefter godkendt.  

Jan Schønemann-Paul tilføjede, at aftalen ikke havde været til gennem-

syn i bestyrelsen og påpegede, at hvis det var gjort, havde han talt for, 

at der i stedet blev ansat en 3. mand. Han tilkendegav, at han fortsat var 

af den opfattelse, at aftalen var mangelfuld.  

Benny Gustavsen oplyste, at aftalen var gældende et år og så ville man 

tage stilling til om den skal fortsætte.  

Rolf Petersen spurgte ind til, om man havde gjort nogle overvejelser i 

forhold til vedligeholdelse af volden. Var det noget man overvejede at 

udlicitere – og henviste i øvrigt til arbejdstilsynet, da volden er så stejl 

at den er farlig for mandskabet at gå på.   
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Benny Gustavsen oplyste, at det havde man ikke gjort nogen overvejel-

ser om, da man ikke ville modtage volden, som den så ud nu. Man havde 

haft en sagkyndig til at gennemgå volden. Der er ca. 38 procent af plan-

terne der er gået ud. Rapporten vil blive sendt videre til kommunen og 

grundejerforeningen afventer deres svar. I følge kommunen er der tale 

om en vedligeholdelsesfri vold, hvilket betyder, at mandskabet ikke be-

høver gå på den. Grundejerforeningen ønsker kun  at overtage volden, 

hvis den er i forsvarlig stand.  

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

Næstformand Jacob Hansen brugte lejligheden til at holde en takketale 

for Benny Gustavsen i forbindelse med hans fratrædelse som formand – 

med STOR tak for formandskab, samarbejde og et ønske om al held og 

lykke i hans fremadrettede tilværelse. 

3) Aflæggelse af regnskab 2016/2017 (bilag 1) 

Regnskab for 1. juni 2016 – 31. maj 2017 fremlægges til generalforsamlingens 

godkendelse. 

Regnskabet indeholdende revisionsprotokollat vedlægges som bilag 1. 

Regnskabet udviser et underskud på 708.229 kr., der var budgetteret med et 

underskud på 1 mio. kr. Underskuddet foreslås overført til foreningens disponible 

kapital. Saldoen på denne vil herefter udgøre 1.380.215 kr. I øvrigt henvises til 

bestyrelsens beretning. 

Der er ingen bemærkninger eller særlige forbehold fra revisor. 

Der er afsat honorar for 22.000 kr. til formanden. Bestyrelsen bedes fremkomme 

med indstilling til generalforsamlingen. 

Det indstilles, at generalforsamlingen gennemgår og godkender regnskabet, 

samt godkender disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af bestyrel-

seshonorar til grundejerforeningens formand.  

Lisbeth Mathiesen fremlagde regnskabet for 2016/17 og oplyste, at 

selvom der overordnet set var tale om et underskud på 700.000 kr., så 
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var underskuddet 300.000 kr. mindre end det budgetterede underskud 

på 1 mio. kr. 

Revisionsprotokollatet har ikke givet anledning til bemærkninger. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet eller revisionsprotokollen. 

Generalforsamlingen tog orienteringen til efterretning og godkendte 

regnskabet, samt disponeringen af årets resultat herunder udbetaling af 

bestyrelseshonorar til grundejerforeningens formand. 

4) Indkomne forslag 

I henhold til vedtægternes § 11 skal forslag der af medlemmerne ønskes be-

handlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før 

mødet. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen skal indsendes til DAB, Fin-

sensvej 33, 2000 Frederiksberg, Att.: Administrationsafdeling 1, senest mandag 

den 30. oktober 2017, e-mail: administrationsafdeling1@dabbolig.dk . 

Indsendte forslag udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlin-

gens afholdelse. 

Der er ikke modtaget nogen indkomne forslag. 

5) Forslag om ændring af vedtægter (bilag 2 + 3 + 4) 

Den nedsatte arbejdsgruppe har udarbejdet to forslag/versioner til nye vedtæg-

ter for Grundejerforeningen Torstorp. I begge versioner er vedtægterne gennem-

skrevet med en hel ny tekst. Forskellen på de to versioner er fordelingen af 

stemmer ved generalforsamlingen (side 5).  

De to versioner er vedlagt som henholdsvis bilag 2 og bilag 3. 

De nuværende vedtægter er vedlagt som bilag 4. 

Hvis et af de to forslag om nye vedtægter bliver vedtaget på generalforsamlin-

gen, skal de nye vedtægter tinglyses på hver ejendom i Torstorp. DAB kan ikke 

påtage sig denne opgave, men henviser gerne til en ekstern advokat. 

mailto:administrationsafdeling1@dabbolig.dk
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Udgiften til ekstern advokat skal afholdes af Grundejerforeningen Torstorp.  

De nye vedtægter skal godkendes af Høje-Taastrup Kommune i henhold til § 25 i 

de nuværende vedtægter: 

”I øvrigt kræver ændringer af foreningens vedtægter samt beslutning om grund-

ejerforeningens ophævelse byrådets samtykke.” 

For at undgå, at fremtidige ændringer af vedtægterne skal igennem en tinglys-

ning, foreslår arbejdsgruppen tinglysning af en servitut med følgende ordlyd: 

"Ejendommen er forpligtet til at være medlem af Grundejerforeningen Torstorp 

og er undergivet de til enhver tid værende vedtægter i foreningen, som skal 

godkendes af Høje-Taastrup Kommune." 

Det indstilles, at generalforsamlingen drøfter forslagene om ændring af vedtæg-

terne. 

Næstformand Jacob Hansen forklarede kort, at man i vedtægtsudvalget 

havde haft en kladde ude til høring i foreningerne og her havde DAB og 

foreningerne kunne komme med input til vedtægtsudvalget. Der var 

mange gode forslag.  

Jacob Hansen fortalte desuden, at vedtægtsudvalget havde formuleret et 

nyt sæt vedtægter med mere overskuelige formuleringer og fjernet ting 

fra de gamle vedtægter, som ikke længere var relevante. Desuden havde 

man taget med, at blanke stemmer også talte med på generalforsamlin-

gen. Den eneste forskel på de to nye sæt vedtægter var stemmefordelin-

gen.  

Jørgen E. Sørensen sagde, at han syntes at det er forkert, at man kan 

stemme med en fuldmagt.  

Lisbeth Mathiesen oplyste, at der var ikke ændret noget i forhold til 

fuldmagt, de nuværende vedtægter giver også mulighed for at stemme 

med fuldmagt. 

Rolf Petersen spurgte, om der var nogen anbefalinger fra bestyrelsen i 

forhold til afstemningen. 
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Benny Gustavsen oplyste, at det var der ikke. 

Claus B. Petersen tilføjede, at man ikke ville komme med nogen anbefa-

ling fra vedtægtsudvalget.  

Jesper Therkildsen oplyste, at man ikke ville lave to forslag, hvis man 

anbefalede det ene. Man havde lavet to forslag, da de begge skulle be-

handles. Det var op til generalforsamlingen at træffe beslutning. 

Herefter blev de vedtægter, som var vedlagt som bilag 2 sat til afstem-

ning: 

 

Lisbeth Mathisen konstaterede, at der ikke var flertal for forslaget om 

vedtægter, vedlagt som bilag 2. 

Herefter blev de vedtægter, som var vedlagt som bilag 3 sat til afstem-

ning: 

Nye vedtægter bilag 2

Stemmer Til stede Ja Nej Blanke

Ejerlauget Torstorp I 567            

AB Torstorp II 655            655             655      

AB Torstorp III 602            602             602        

TAB Østerby 3.678         3.678          3.678     

TAB Nørreby 5.329         5.329          5.329     

AB Egeskovgård 980            980             980      

TAB Vesterby 3.802         3.802          3.802     

AB Torstorp Nørreby I 610            610             610      

AB Morelhaven II 652            

AB Morelhaven III 889            

AB Birkebakken I 627            627             627      

TAB Sønderby 2.669         2.669          2.669     

AB Birkebakken II 653            

Grundejerforeningen Vestervang 560            560             560      

Ejerlauget Morelhaven 62              62               62        

Grundejerlauget Sønderby 2.543         2.543          2.543   

Grundejerlauget Vesterby 906            906             906      

AB Vesterhegnet 397            

Høje-Taastrup Kommune 3.740         3.740          3.740   

Antal stemmer 29.921       26.763 6.271 16.080 4.412
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Lisbeth Mathiesen konstaterede, at generalforsamlingen havde godkendt 

de nye vedtægter som var vedlagt som bilag 3. 

Grundejerforeningen Torstorps nye vedtægter er vedlagt referatet som 

bilag A. 

Lisbeth Mathiesen oplyste, at det hidtil har været sådan, at vedtægterne 

var blevet tinglyst på hver eneste matrikel i hele Torstorp. Bestyrelsen 

har dog spurgt en uvildig advokat, der har kigget tingene igennem og 

oplyst, at da det fremgår af lokalplanen, at man skal være medlem af 

Grundejerforeningen Torstorp, så behøver vedtægterne ikke at blive 

tinglyst. De gamle vedtægter vil derfor blive aflyst på hver eneste matri-

kel.  

Nye vedtægter bilag 3

Stemmer Til stede Ja Nej Blanke

Ejerlauget Torstorp I 567         

AB Torstorp II 655         655          655      

AB Torstorp III 602         602          602       

TAB Østerby 3.678      3.678       3.678    

TAB Nørreby 5.329      5.329       5.329    

AB Egeskovgård 980         980          980      

TAB Vesterby 3.802      3.802       3.802    

AB Torstorp Nørreby I 610         610          610      

AB Morelhaven II 652         

AB Morelhaven III 889         

AB Birkebakken I 627         627          627       

TAB Sønderby 2.669      2.669       2.669    

AB Birkebakken II 653         

Grundejerforeningen Vestervang 560         560          560       

Ejerlauget Morelhaven 62            62            62        

Grundejerlauget Sønderby 2.543      2.543       2.543    

Grundejerlauget Vesterby 906         906          906       

AB Vesterhegnet 397         

Høje-Taastrup Kommune 3.740      3.740       3.740   

Antal stemmer 29.921    26.763 20.716 1.635 4.412
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Høje-Taastrup Kommune skal også godkende de nye vedtægter, men de 

nye vedtægter er gældende fra den næstkommende dag efter general-

forsamlingen har godkendt vedtægterne.  

6) Vedtagelse af budget for 2018/2019 (bilag 5) 

Bestyrelsens forslag til budget for 2018/19 fremlægges til generalforsamlingens 

godkendelse og er vedlagt som bilag 5. 

Budgettet indeholder et budgetteret underskud på 230.000 kr. og et uændret 

grundejerforeningsbidrag.  

Bestyrelsen har fået udarbejdet en tilstandsrapport for veje og stier i Grundejer-

foreningen, herunder de forventede udgifter til de kommende års vedligeholdel-

sen af veje og stier. Udgifterne er indarbejdet i langtidsbudgettet, på side 14, 

konto 116.110 Terræn, konstruktion. 

Vejfondens forventede udvikling fremgår af budgettets side 13. 

Det indstilles, at generalforsamlingen godkender budgettet for 2018/19. 

Lisbeth Mathiesen fremlagde budgettet for 2018/19. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til budgettet  

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2018/19. 

Referentens tilføjelse: Vedtagelsen af de nye vedtægter under punkt 5 

betyder en ændring i fordelingen Grundejerforeningens udgifter. Denne 

ændring vil gælde fra budgettet for 2018/19, det vil sige fra 1. juni 

2018. Budgettet for 2018/19 er derfor opdateret med den nye forde-

lingsnøgle og vedlagt referatet som bilag B. I februar 2018 vil DAB vars-

le ændringerne i betalingen pr. 1. juni 2018 til medlemmer. 
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7) Valg af formand 

I Grundejerforeningens vedtægter § 18 står:  

”Bestyrelsen består af en formand, der vælges direkte af generalforsamlingen, 

for en periode på 2 år, samt en bestyrelse på 10 medlemmer, hvoraf et medlem 

udpeges af Høje-Taastrup Kommune, de øvrige 9 medlemmer vælges af general-

forsamlingen for en periode på 2 år, således, at 4 medlemmer og formanden er 

på valg i lige årstal og 5 er på valg i ulige årstal. Endvidere vælges to supplean-

ter til bestyrelsen. Valget af suppleanter sker for et år ad gangen. Genvalg kan 

finde sted. 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at 

suppleanterne er indtrådt, bliver mindre end tre, er bestyrelsen berettiget til at 

supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. 

Hvervet som bestyrelsesmedlem kan aflønnes.” 

Den nuværende formand Benny Gustavsen genopstiller ikke, og der skal derfor 

vælges en ny formand for 1 årige periode, idet Benny Gustavsen på sidste års 

generalforsamling blev genvalgt som formand for 1 år. 

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen vælger en formand for 1 år. 

Jan Schønemann-Paul fra TAB Vesterby og Jacob Hansen fra Ejerlauget 

Sønderby stillede begge op til formandsposten. De gav begge en kort 

præsentation af sig selv. 
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Generalforsamlingen valgte Jan Schønemann-Paul som formand for 1 år. 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter/observatører 

Inden generalforsamlingen består bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp 

af følgende medlemmer: 

Formand Benny Gustavsen, TAB Sønderby valgt til 2017 

Næstformand Jacob Hansen, Ejerlauget Sønderby valgt til 2017 

Kirsten Rasmussen, TAB Sønderby  valgt til 2017 

Jørgen E. Sørensen, TAB Sønderby  valgt til 2017 

Michael Vegeberg, TAB Nørreby  valgt til 2017 

Yrsa Juel Andersen, TAB Østerby  valgt til 2017 

Claus B. Petersen, TAB Østerby  valgt til 2018 

Jesper Therkildsen, TAB Nørreby  valgt til 2018 

Stemme ved valg af formand

Stemmer Til stede Jan Jacob Blanke

Ejerlauget Torstorp I 567            

AB Torstorp II 655            655         655      

AB Torstorp III 602            602         602       

TAB Østerby 3.678         3.678     3.678    

TAB Nørreby 5.329         5.329     5.329    

AB Egeskovgård 980            980         980      

TAB Vesterby 3.802         3.802     3.802    

AB Torstorp Nørreby I 610            610         610       

AB Morelhaven II 652            

AB Morelhaven III 889            

AB Birkebakken I 627            627         627      

TAB Sønderby 2.669         2.669     2.669    

AB Birkebakken II 653            

Grundejerforeningen Vestervang 560            560         560       

Ejerlauget Morelhaven 62              62           62         

Grundejerlauget Sønderby 2.543         2.543     2.543   

Grundejerlauget Vesterby 906            906         906      

AB Vesterhegnet 397            

Høje-Taastrup Kommune 3.740         3.740     3.740    

Antal stemmer 29.921       26.763 16.080 5.711 4.972



  
 

 

Grundejerforeningen Torstorp 

 
REFERAT 
 

Generalforsamling 
den 13. november 2017 

Udsendt  
den 28. november 2017 
MDR-2016-00832 

Side 15 af 17 

 

2
3
6
5
7
6
0
 

Jan Christensen, Ejerlauget Vesterby  valgt til 2018 

Jan Schønemann-Paul, TAB Vesterby  valgt til 2018 

Samt Jesper Kirkegaard valgt af Høje-Taastrup Kommune til 31.12.2017 

Medarbejderobservatør: Lars Bartrup 

Suppleant: Hanne Monberg 

På generalforsamlingen den 13. november 2017 er følgende på valg: 

Formand Benny Gustavsen – genopstiller ikke 

Næstformand Jacob Hansen - villig til genvalg 

Kirsten Rasmussen – genopstiller ikke 

Michael Vegeberg - genopstiller ikke 

Yrsa Juel Andersen - villig til genvalg 

Jørgen E. Sørensen - villig til genvalg 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

samt 2 suppleanter for 1 år. 

Eftersom Jan Schønemann-Paul var blevet valgt som formand, skulle der 

nu vælges 6 nye bestyrelsesmedlemmer og der var 6 kandidater der stil-

lede op til de 6 ledige poster: 

Jacob Hansen fra Ejerlauget Sønderby 

Yrsa Juel Andersen TAB Østerby 

Jørgen E. Sørensen TAB Sønderby 

Henrik Olsson fra TAB Vesterby 

Flemming Poulsen fra TAB Nørreby 

Henning B. Siegel GF Vestervang 

Lizzie Kristensen og Hanne Monberg opstillede som suppleanter og beg-

ge blev valgt. 

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Yrsa Juel An-

dersen valgt som næstformand. 

Herefter ser bestyrelsen for Grundejerforeningen Torstorp således ud: 

Formand Jan Schønemann-Paul, TAB Vesterby Valgt til 2018 
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Næstformand Yrsa Juel Andersen, TAB Østerby Valgt til 2018 
Claus B. Petersen, TAB Østerby Valgt til 2018 

Jan Christensen, Vesterby Ejerlaug Valgt til 2018 
Jesper Therkildsen, TAB Nørreby Valgt til 2018 
Flemming Poulsen, TAB Nørreby Valgt til 2019 

Henning B. Siegel, GF Vestervang Valgt til 2019 
Henrik Olsson, TAB Vesterby Valgt til 2019 

Jacob Hansen, Grundejerlauget Sønderby Valgt til 2019 
Jørgen E. Sørensen, TAB Sønderby Valgt til 2019 
Jesper Kirkegaard, Høje-Taastrup Kommune Valgt til 31.12.2017 

 

Suppleanter: Lizzie Kristensen (AB Birkebakken I) og Hanne Monberg 

(TAB Sønderby). 

Medarbejderobservatør: Lars Klusmann Bartrup 

9) Valg af revisor 

Ifølge Grundejerforeningen Torstorps vedtægters § 24 revideres regnskabet 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 regn-

skabsår. 

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte som revisor for det kommende 

regnskabsår. 

10) Valg af administrator 

I henhold til vedtægternes § 11 skal der vælges administrator. 

Nuværende administrator for Grundejerforeningen Torstorp er DAB. 

Det indstilles, at generalforsamlingen vælger en administrator. 

Generalforsamlingen genvalgte DAB som administrator. 
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11) Eventuelt 

Rolf Petersen havde en bemærkning omkring nogle metalstolper, som 

var opsat for at forhindre folk i at køre ind på fortovet. Der var angiveligt 

en defekt på metalstolperne, da de blev ved med at vælte ud af deres 

sikring.  

Benny Gustavsen oplyste, at det var TAB Østerby som var ansvarlig for 

disse metalstolper. 

Janet Ørnby Andersen roste vedligeholdelsen af de grønne områder. 

Benny Gustavsen takkede for god ro og orden. 

 

Mødet sluttede kl. 20.20. 

Referent Fatima Seghaou 

 

 

Referat godkendt 

 

Taastrup, den     /     2017 

 

 

Lisbeth Mathiesen  Jan Schønemann-Paul 
Dirigent  Bestyrelsesformand 

 

 


