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Referat af ordinær generalforsamling, den 17. marts 2008 

 
Dagsorden, jf. vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende 

regnskabsår 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 
7. Valg af revisorer og -suppleanter 
8. Eventuelt 

 
Ole Kyhl bød velkommen til generalforsamlingen, hvortil der var mødt  28 personer repræsenterende 
22 medlemmer. 
 
1. Valg af dirigent. 
 
Bestyrelsen foreslog Palle Thysgaard som dirigent, hvilket forsamlingen godkendte. Dirigenten 
konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. 
 
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 
 
Den udsendte beretning blev ikke kommenteret yderligere af bestyrelsen. 
Fra mødedeltagerne var der spørgsmål/kommentarer vedr.: 
 
Ad. Vejtræer - udskiftning af rødtjørn. Kunne GNP ikke give tilskud til udskiftning af vejtræer ? 
Bestyrelsen vil drøfte spørgsmålet og vende tilbage herom. 
Ad. Randbeplantning. Der var ros fra forsamlingen til Furesø kommune for årets beskæring af 
randbeplantningen. 
Ad. Grønne område. Det blev nævnt, at der var områder mellem HV og LV, hvor græsset ikke blev 
slået, og disse områder var ved at springe i skov. Bestyrelsen vil se på det og tage det op med 
kommunen. 
Ad. Klipning af bøgehækkene. Igen gives der udtryk for utilfredshed med, at de fleste grundejere med 
bøgehæk ud til fortove ikke klipper disse hække tilstrækkeligt tilbage. 
Generalforsamlingen henstiller, at dette tages alvorligt, og henviser til de to eksemplariske klipninger 
langs HV ved HV125 og Buen 9. Kommunen og de berørte grundejerne kontaktes for action på 
området. 
Ad. Dræbersnegle. Der var forslag om at GNP gav tilskud/betalte for sneglefælder til alle parceller 
med indtrængende opfordring til at alle brugte dem, så man i det mindste kunne holde sneglene nede. 
Bestyrelsen vil drøfte emnet, men var umiddelbart skeptisk over effekten. 
Ad. Privat græsslåning. Der blev forespurgt om der forelå regler mht. tidspunkter for græsslåning 
o.lign.. Det gør der ikke, og GNP kan kun opfordre til, at der vises meget hensyn til naboer, når der 
anvendes støjende maskiner. 
Ad. Opførsel overfor Kommunens medarbejdere. Igen i år er der medlemmer, der har opført sig meget 
lidt høfligt overfor kommunens medarbejdere i det grønne område. 
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Generalforsamlingen henstiller til alle medlemmer om at udvise normal høflig adfærd overfor 
kommunens medarbejdere.   
  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Regnskabet blev gennemgået af kasserer Ove Andersen. Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 
 
Bestyrelsen havde i dagsordenen stillet forslag vedr. vedtægtsændringer – alle af mindre karakter. Det 
primære motiv for disse ændringer er at få rykket betalingsterminen for det årlige kontingent frem til 
15. maj (pt. 15. juni), således, at kontingentindkrævning og rykning for restancer kan være gennemført 
inden sommer ferien. 
I forbindelse med en drøftelse af de foreslåede ændringer var der fra forsamlingen forslag om at 
foretage en opstramning af adgangen til foreningens værdipapirbeholdning. Bestyrelsen tog dette ad 
notam, og vil se på de praktiske muligheder herfor. 
 
Ved afstemningen om vedtægtsændringerne stemte alle parceller for ændringerne. Ændringerne er 
hermed vedtaget i GNP og vil blive fremsendt til Furesø Kommune for godkendelse. 
 
Betalingsterminen for kontingentet for 2008 vil således blive 15. maj 2008. 
 
Formanden informerede om, at der fra en gruppe medlemmer var fremsendt forslag dateret 1. marts til 
generalforsamlingen 17. marts 2008. Forslaget var blevet afvist, da det ikke var indgivet rettidigt 
(senest 1. februar).    
 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende 
regnskabsår 
 
OA gennemgik budgettet, som i hovedsagen følger de sidste års budgetter og regnskab. OA 
bemærkede, at der ikke er indlagt en budgetpost vedr. evt. tab på værdipapirbeholdninger. 
Kontingentet fortsætter således uændret med 200 kr. for 2008. 
 
Formanden omtalte, at den anstrengte budgetsituation for Furesø kommune for 2008 ikke forventedes 
ændret til det bedre i de førstkommende år. Bestyrelsen ville derfor lægge en forsigtig økonomisk 
politik og fastholde den relativt høje formue.   
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 
 
Kurt Jørgensen og Bo Kalum var villige til genvalg,  og blev genvalgt uden modkandidater. 
Steen Sørensen ønskede efter 8 år ikke genvalg.  
Merete Lange blev nyvalgt til bestyrelsen.  
 
Peter Foldbjerg var villig til genvalg som suppleant, og Allan Brix-Thomsen blev nyvalgt som den 
anden suppleant. 
 
 
7. Valg af revisorer og -suppleanter 
 
Grete Larsen blev valgt som revisor og Lis Kristoffersen som revisorsuppleant.  
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Den samlede bestyrelse, med suppleanter fremgår af vedlagte bilag med kontaktadresser m.m. 
 
8. Eventuelt 
 
Formanden informerede om det fra en gruppe medlemmer fremsendte og afviste forslags indhold. Da 
ingen af de underskrivende medlemmer var til stede, blev forslagets indhold ikke drøftet.  
 
Støjvold. Der blev rejst spørgsmål om, hvorfor jorden fra Stiagergrunden ikke var blevet anvendt 
langs Skovlinien. Formanden informerede om, at kommunen havde oplyst, at jorden var for forurenet, 
samt at kommunen ikke disponerede over jorden. Spørgsmålet tages op igen ved det årlige møde med 
kommunen. 
 
Randbeplantning og selvtægt. Kurt Jørgensen kommenterede forskellige grundejeres selvtægt mht. 
beskæring/nedskæring/fjernelse af randbeplantning. Formålet med denne årelange bearbejdning er 
selvfølgelig at få udsigt til det naturskønne område og søerne.  
Randbeplantningens formål er bl.a. at give en vis afskærmning, således at man hovedsagligt har udsigt 
til det øverste af parcelhusene. Som det er nu, er der fra friarealet direkte sigt til husfacader og store 
udestuer. 
Det er uacceptabelt, at grundejere bearbejder kommunens randbeplantning. Det vil være uheldigt hvis 
vi alle forgriber på naboens ejendom for at tilgodese egne interesser.  
Generalforsamlingen henstiller, at selvtægt mht. beskæring mm. af randbeplantningen ophører, og at 
bestyrelsen anmoder kommunen om at stramme tilsynet med dette.    
 
 
 
 
Ole Kyhl    Palle Thysgaard 
27. marts 2008   Dirigent 


