
Vamdrup den 3. juni 2021 
 

Foreningen Tyrings Ager 
 

Referat af  
 

ordinær generalforsamling i Foreningen Tyrings Ager 
torsdag den 3. juni 2021 kl. 19.30 

i Arena Syd 
 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
 

1. Valg af dirigent. Jes valgt, og der er lovligt indkaldt. 
 

2. Formandens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år. Gennemgået uden 
bemærkninger. 
 

3. Kassereren forelægger det reviderende regnskab til godkendelse. Godkendt uden 
bemærkninger 
(regnskab kan hentes via hjemmesiden www.tyringsager.dk) 
 

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer. 
- Investering i borde-bænke-sæt (4 stk. af 3.000 kr. = 12.000 kr.) Vedtaget 
- Investering i hjertestarter (16.250 kr.) Vedtaget, hvor og hvorledes er lagt op til 

bestyrelsen at håndtere (Torben og Tommy) Der afsættes 25.000 i budget hertil. 
 

5. Kontingentets fastsættelse og budget for 2021. Budget revurderet med en stigning på 
investering fra 16.250 til 25.000, kontingent fastholdes. 
 

6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter: 
På valg er: 
- Tommy Nowack, nr. 48 (modtager genvalg)  
- Ronny Andresen, nr. 26 (modtager ikke genvalg) 
- Simon Bjerre, nr. 52 
 
Suppleanter  
Thorbjørn og Jes 
 

7. Valg af to revisorer samt suppleanter. 
Fortsætter uændret 
 
Suppleant 
Ronny  
 

8. Eventuelt. 
- Sten foran nr. 23, skal rejses, det er grundejerforeningen ansvar. Bestyrelsen kigger 

herpå. 
- Henstiller til at parkering foretages på de anlagte parkeringspladser. Evt. folder der 

deles ud igen som er blevet foretaget tidligere. 
- Fjernvarme – Grundejerforeningen tager emnet op indtil 2025, hvor der er planlagt 

nedgravning heraf. Alternativt foretage vores egen undersøgelse om der er behov 
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herfor. Glenn/Jes foretager en undersøgelse for behovet. Jes forespørger Keld for 
information herom. 

- Kongeåstien forbindelsesbro til den sønderjyske sti side. Glenn vil gerne 
undersøge. 

- Affaldsstationer, har været diskuteret tidligere, og faldet på at der ikke kan afleveres 
pap, så vi skal alligevel på genbrugspladsen. 

- Oversigt over om der har været ubudne gæster, der er ingen, men heller ikke 
registreret nogen det seneste år. 

 
Jes takker af for god ro og orden. 

 
 


