
Vesterby d. 12. marts 2023 

 
 

Formandens beretning 2022/2023 
 
Så er det ved at være tid til vores ordinære årlige generalforsamling (GF). 
 
Næste GF afholdes den 27. april 2023 kl. 19.00 i AB’s fælleslokale, Rosenhegnet 2. 
 
Indkaldelse er vedlagt på mail og uddeles tillige. 
 
Nedenfor berettes et par af de ting, som bestyrelsen har haft oppe at vende på møderne i løbet af det 
forgangne år, samt nogle af de ting vi arbejder med i øjeblikket. 
 

Bestyrelsen: 
 
Til almindelig orientering, ser bestyrelsen lige pt. således ud: 
 

 Formand: Ahsen (K2) 
 Næstformand: Thomas (K9) 
 Kasserer: Peter (B1) 
 Suppleant: Søren (K10) 
 
 Revisor: Sanne  (B2) 
 
Thomas (K9) sidder samtidigt med i bestyrelsen i den store grundeejerforening som vores repræsentant. 
 

Økonomi: 
 
Generelt er økonomien i foreningen god. 
 
Alle parceller har indbetalt for 2022 og 2023. 
 
Der er heldigvis igen ikke sket de store ændringer ift. vores økonomi. Vores regnskab udsendes elektronisk 
før GF. 
 
 
Beskæring af volden: 
 
Volden på Blommehegnet og Kornelhegnet ud imod Halland Boulevard er blevet beskåret i samarbejde med 
den store grundejerforening. Beskåringen har fundet sted i løbet af vinteren og er færdig i denne omgang. 
Nogle af beboerne har givet udtryk for, at der mangler enkelte træer til beskæring. Opgaven er blevet udført 
af fagfolk, og de ”har benyttet deres faglige vurdering til at udføre opgaven forsvarligt, sikkert og for at 
bibevare et helhedsudtryk” er beskeden vi har fået tilbage. Evt. ”manglende træer” vil blive vurderet i 
forbindelse med næste markvandring i sommeren 2023, som vil blive varslet af bestyrelsen. Såfremt man har 
specifikke ønsker, bedes man tage kontakt til bestyrelsen. 

 
Slukning af gadelys 
 
Der er fra Høje Taastrup kommune indført energisparende tiltag i form af slukning af hver 3. 
gadelampe. Bestyrelsen har taget kontakt til kommunen for at få tilrettet selve valget af de enkelte 



lamper, så de er mere hensigts- og sikkerhedsmæssige forsvarlige. Der afventes svar fra kommunen, 
og der vil blive fulgt op på dette til vinter, såfremt tiltaget forsættes.  
 
Den store grundejerforening: 
 
Ikke så meget at berette herfra. 
 
Jeg vil overlade det til Thomas (K9) at orientere om dette, såfremt dette bliver taget op til 
generalforsamlingen. 
 
 
Se i øvrigt mere om GFT på hjemmesiden: http://gftorstorp.dk/ 
 
Glæder mig til at se så mange af jer som muligt til årets generalforsamling. 
 
 
Vel mødt. 
 
Mvh. 
 
Ahsen (K2) 


