Referat af ordinær generalforsamling, den 4. marts 2009
Dagsorden, jf. vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
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 59 personer repræsenterende
45 medlemmer – flot fremmøde, ca. dobbelt så mange som i 2008 !
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Søren Biune 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 mht. Private boligveje kommenteret yderligere af bestyrelsen.
Ref. kommunens budget for 2009 er der i årene 2009-2011 er lagt besparelser ind på henholdsvis 1.52.5 og 5.1 mill.kr./år samt 1.8 mill.kr/år vedr. belysning ved en privatisering af ca. 53 km offentlige
boligveje i kommunen – det svarer i gns. til ca. kr. 3.500/år/parcel i Nørreskov Park. Kommunen
forventer at komme videre med privatiseringen inden sommeren 2009.
En privatisering forventes at ville medføre en række nye opgaver og udgifter for beboerne i området.
Bestyrelsen vil se nærmere herpå efter der er kommet konkret udmelding herom fra kommunen.
Mht. lovgrundlag for kommunens beslutning se efterfølgende:

Offentlig eller privat vej?
Orientering om nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje.
Lovgrundlag:
Efter lov om offentlige veje (vejloven) § 23, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, hvilke nye kommuneveje, der skal
anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal nedlægges.
Efter vejlovens § 90, stk. 1, bestemmer kommunalbestyrelsen, om en nedlagt offentlig vej skal opretholdes som privat
adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme eller udgå som færdselsareal.
Forvaltningslovens §§ 19 og 21 indeholder en vidtgående pligt til at orientere en part om grundlaget for en kommende
beslutning. Endvidere skal parten ofte have mulighed for at udtale sig inden beslutningen træffes. Disse bestemmelser
gælder alle forvaltningsretlige afgørelser, og dermed også afgørelser om ændring (nedklassificering) af offentlige veje til
private fællesveje.
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Lov om private fællesveje (privatvejsloven).
Lov om grundejerbidrag til offentlige veje (vejbidragsloven).
Baggrund
Kommunen har vide rammer til at beslutte, hvorvidt en vej skal være offentlig eller privat (fælles-)vej. Beslutningen træffes
på baggrund af en vurdering af den enkelte vej. Vurderingen kan til enhver tid tages op til revurdering, hvis kommunen
eksempelvis vil ændre sit serviceniveau, fordi der er behov for besparelser.
I nogle kommuner er flertallet af vejene offentlige, i andre er flertallet af vejene private. En beslutning om at ændre på
forholdet mellem antallet af offentlige veje og private fællesveje er lovlig, såfremt den gennemføres efter de procedurer, der
er anført i vejloven. Desuden skal almindelige forvaltningsmæssige principper om f.eks. lighedshensyn tilgodeses

Beretningen blev godkendt.
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.
Forslag vedr. Afskaffelse af containerordningen var fremsendt af Preben Rahtgen HV37.
Begrundelserne for forslaget blev yderligere motiveret af PR, og var derefter genstand for en livlig
debat og med gode forslag til forbedring af såvel containerordningen som flishugningen.
Forslaget blev sendt til afstemning ved håndsoprækning, 5 stemte for forslaget og ”et overvældende
antal” stemte nej. Forslaget blev ikke vedtaget.
I forbindelse med debatten tilkendegav bestyrelsen, at den ville se nøjere på såvel placeringerne af
containerne samt tidspunkterne herfor. Ligeledes vil der blive set på, om den huggede flis let ville
kunne borttransporteres af flishuggeren.
Mht. snerydning orienterede Ove Andersen om, at en evt. snerydningsaftale med en privat entreprenør
ville koste i størrelsesordenen kr. 400/parcel.
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. Kontingentet
fortsætter således uændret med 200 kr. for 2009.
Budget og kontingent blev godkendt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
Ove Andersen, Henrik Kaltoft, Ole Kyhl, Peter Foldbjerg og Poul Erik Rønø var alle villige til
genvalg, og blev genvalgt uden modkandidater.
7. Valg af revisorer og -suppleanter
Lis Kristoffersen blev valgt som revisor og Palle Thysgaard som revisorsuppleant.
Den samlede bestyrelse, med suppleanter fremgår af vedlagte bilag med kontaktadresser m.m.
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8. Eventuelt
Randbeplantning.
Forskellige grundejeres selvtægt mht. fjernelse eller beskæring af randbeplantning blev drøftet livligt –
igen. Forsamlingen gav udtryk for stor utilfredshed hermed, og bestyrelsen vil drøfte en genetablering
af visse strækninger, bl.a. langs Langkær Vænge, med kommunen.
Vejstøj.
Hans Kristoffersen kunne oplyste, at belægningen på Hillerød-motorvejen forventes nylagt med
støjdæmpende asfalt i 2010. Ligeledes, at der ville blive lagt støjdæmpende asfalt på Skovlinien.
Hække.
De høje bøgehække mod vej blev drøftet, og bestyrelsen vil kontakte grundejere med meget høje
hække (deklarationerne siger 150-180 cm !) og opfordre til en nedklipning til en rimelig højde (ca. 200
cm). Evt. inddrages kommunen.
Det er med glæde konstateret, at der er mange parcelejere, som har efterkommet anmodningen om at
klippe hækkene kraftigt ind aht. passage på fortov.

Ole Kyhl
5. marts 2008

Søren Biune
Dirigent
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