
Referat af ordinær generalforsamling, den 4. marts 2010

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  40 personer repræsenterende 
24 husstande (HV 13, MP 7, LV 4).

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.

Enkelte punkter i den udsendte beretning blev kommenteret kort, ligesom der blev stillet forskellige 
spørgsmål:

Vejtræer. Bestyrelsen vil i 2. kvt. tage initiativ til at de lukkede træplantehuller i fortovet på MP 50-80 
rækkehusstrækningen, med evt. flere,  åbnes og at der genplantes med alm. røn. 
For projektets gennemførsel kræves et vist frivilligt engagement fra de omkringliggende MP beboere, 
således at der kan etableres et nødvendigt antal ”plantesjak” suppleret med frivillige fra HV og LV. 
Kommunen vil efter aftale herom åbne de lukkede træplantehuller, fjerne SF-stenene og den grus der 
er udlagt i toppen af hullet. Vi formoder, at den gamle træstub er fræset tilstrækkeligt ned til at der 
derefter kan plantes i hullet, og der vil til hvert plantehul blive leveret en alm. røn (1,5-2 m), 50 l 
beriget plantejord, støttepæl samt rør til rodvanding af det nye træ.
Projektet vil blive detailbeskrevet i starten af 2. kvt., hvorefter information og opfordring til at deltage 
i arbejdet vil blive runddelt i det relevante MP-område. Beslutning om gennemførsel, samt tidspunktet 
herfor, ca. oktober, vil blive truffet inden 1. juli 2010. 
Der var en del spørgsmål til emnet, herunder om lukkede huller på andre strækninger også kunne blive 
genåbnet, samt et meget positivt indlæg fra en deltager i genplantningen på HV 98-118 strækningen i 
2009.

E-mail. Det blev oplyst, at ca. 57% af grundejerne har oplyst en e-mail adresse. Da vi 
erfaringsmæssigt ved, at der er flere mailadresser, som ikke længere er aktive, svarer det nok reelt til 
50-55 %.
Vi opfordrer kraftigt til at meddele e-mail adresser, da vi i fremtiden vil anvende mails og 
hjemmesiden væsentligt mere i kommunikationen med medlemmerne.            
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Beretningen blev herefter godkendt.
    
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Ove Andersen. 
Efter spørgsmål til den pæne ”bank” beholdning (bank, obligationer, aktier) blev regnskabet blev 
godkendt.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Bestyrelsens forslag til delvist anvendelse af e-mails ved udsendelse af indkaldelse til 
generalforsamlingen i 2011 blev uddybet med bestyrelsens tanker om øget anvendelse af e-mails og 
hjemmesiden i kommunikationen med medlemmerne, og derved reducere/eliminere omdeling af 
materiale i papirform.
Forslaget blev støttet af forsamlingen og godkendt. 

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

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

Kurt Jørgensen, Bo Kalum, Allan Brix-Thomsen, Peter Foldbjerg og Poul Erik Rønø var alle villige til 
genvalg, og blev genvalgt uden modkandidater.

7. Valg af revisorer og -suppleanter

Palle Thysgaard blev valgt som revisor og Grete Larsen som revisorsuppleant. 

Den samlede bestyrelse, med suppleanter fremgår af vedlagte bilag med kontaktadresser m.m.

8. Eventuelt

Vejstøj. 
Forventningerne fra 2009 om at belægningen på Hillerød-motorvejen ville blive nylagt med 
støjdæmpende asfalt i 2010 holder nok ikke. P.gr.a. den hårde vinter og de mange vejskader vil 
Vejdirektoratets vedligeholdelseskonto nok primært blive rettet mod vinterskaderne, men vi har ikke 
egentligt viden herom. 
Den støjdæmpende nye asfalt på Skovlinien forventes fortsat pålagt i 2010.

Flishug. 
Forsøgsvis vil flishug i 2010/2011 blive indskrænket til 1 gang årligt, i foråret. Indskrænkningen 
foreslås af omkostningsmæssige årsager, og lægges i foråret, da den primære beskæring af træer og 
buske foretages i vinterperioden.
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Kontingentindbetalinger.
Bestyrelsen opfordrer kraftigt til, at kontingenter betales rettidigt, dvs. senest 15. maj. Der er hvert år 
45-50 medlemmer, som ikke betaler til tiden, og som må rykkes en eller flere gange – for hver rykker 
med et nyt rykkergebyr.  
Der bruger mange timer med at inddrive kontingenterne, og især i betragtning af beløbets størrelse kr. 
200 er det helt urimeligt overfor kassereren.

Derfor, betal venligst kontingentet i god tid og inden d. 15. maj.

Vi vil ca. 8/9 maj via e-mail udsende reminder om kontingents forfald, og vil både via mail og 
rykkerbreve rykke restanter. Fra kontingentopkrævningen i 2011 vil rykkergebyret stige til kr. 100.     

Sandkasser. Der vil kunne leveres nyt sand til sandkasser i foråret 2010. Sandkasse”interessenter” 
bedes kontakte Henrik Kaltoft herom.

PS oplysning. Mht. opvarmning af husene kan det oplyses, at der er givet tilladelse til anvendelse at 
jordvarme i en ejendom på LV.

Ole Kyhl Søren Biune
6. marts 2010 Dirigent
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