
Referat af ordinær generalforsamling, den 30. marts 2011

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  74 personer repræsenterende 
49 husstande (HV 28, MP 8, LV 12, SA 1) – dvs. dobbelt så mange husstande som i 2010 ! 
Bestyrelsen var glad for den store tilslutning, og beklager de trange pladsforhold – det vil blive 
forbedret i 2012.

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. Der var fra et medlem kritik af valget af alm. røn, bl.a. p.gr.a. blade og bær, som vil falde 
ned på fortovet. Der blev redegjort for beslutningsprocessen mht. valget af alm. røn – startende med 
kommunens plantning på MP 2 – 32, og fortsættelsen med genplantning af udgående rødtjørn.
Der var flere forslag om at genplante nogle ”lange” stræk, så disse stræk ville fremstå ensartet mht. 
træstørrelser. Kommunens evt. deltagelse blev belyst, og det ser ikke lyst ud bl.a. p.gr.a. 
budgetnedskæringer på gartner/friarealområdet.
Der blev videre stillet spørgsmål til ansvar for overgravning af kabler ved genplantninger. Bestyrelsen 
vil søge dette afklaret hos kommunen.
Bestyrelsen vil på kommende møder tage stilling til og planlægge genplantninger af længere stræk til 
efteråret. Der  vil også fortsat blive opfordret til genplantning af enkeltstående udgåede rødtjørn.  

Randbeplantning. Mht. vedligehold af randbeplantningen var der kritik af den begrænsede/manglende 
beskæring af slåenkrattet på sydsiden af LV. 
Der blev fra MP stillet spørgsmål om, hvad beskæringsplanen gik ud på, idet man her havde flere 
større træer, som var forventet fjernet.
Begge forhold vil blive drøftet med kommunen.  
Det store poppeltræ ud for HV 119 – det ses der på under en markvandring.

Deklarationer. Lokalplan til afløsning og modernisering af deklarationerne blev efterlyst. 
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Mht. til kommunens påtaleret ved overtrædelse af deklarationer, blev det foreslået at gå gennem de 
politisk valgte udvalg, hvis kommunen undslår sig for at bruge sin påtaleret.

Beretningen blev herefter 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.

Bestyrelsesforslag:
Vedtægtsændring §8: ” - - ved direkte skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem - -”ønskes ændret til 
” - - ved direkte skriftlig eller elektronisk meddelelse til hvert enkelt medlem - -”.     

Forslaget blev kort motiveret af formanden, og vedtaget ved akklamation. Vedtægtsændringen vil blive 
fremsendt til Furesø Kommune til godkendelse. 

Medlemsforslag:
Efterårsflishugning ønskes genindført (Gert Haarup HV188)

Forslaget blev motiveret af forslagsstilleren. Behovet for de 2 årlige flishugninger blev fremhævet, og 
det blev fremført, at det lå uden for bestyrelsens mandat at ændre herpå uden en egentlig 
generalforsamlingsbeslutning.
Formanden fremførte som nævnt i beretningen bevæggrunden for at have annulleret efterårs-flishugget 
i oktober 2010. Bestyrelsen ville videre være ked af at blive bundet til 2 årlige flishugninger ved en 
generalforsamlingsbeslutning, og fremførte, at både containerordningen og flishugget blev drøftet 
hvert år med henblik på justeringer, så disse ordninger var hensigtsmæssige for medlemmerne. Den 
frihedsgrad ville man fortsat gerne have.

Forslaget blev sat til afstemning, 4 stemte for og ”rigtig mange” imod. Forslaget om 2 årlige 
flishugninger blev ikke vedtaget.      

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, dog med en 
væsentlig forøgelse af Aktiviteter, hvilken dækker en øget aktivitet mht. genplantning af 
rækkehustræer samt genplantning af fældede ahorntræer. 
Budgettet viser således et underskud for 2011, et underskud der foreslåes dækket  ind via 
egenkapitalen.
Der var enkelte kommentarer til at containerudgiften udgjorde ca. halvdelen af den samlede 
kontingentindbetaling.

 Kontingentet foreslås uændret med 200 kr. for 2011.

Der blev stillet spørgsmål til størrelsen af rykkergebyret i 2011. Det er kr. 100/rykker, som meddelt 
ved generalforsamlingen i 2010, og ikke kr. 50, som fejlagtigt anført i det omdelte Budget 2011.
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Der var forslag om, at erstatte de omdelte girokort med en almindeligt udskreven opkrævning – det 
måtte være billigere end girokortene. Bestyrelsen vil se på det. 

Budget, rykkergebyr på 100 kr. og kontingent på 200 kr. blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Ole Kyhl, Henrik Kaltoft og Peter Foldbjerg var alle villige til genvalg, og blev genvalgt.
Ove Andersen havde ikke ønsket genvalg og Poul Erik Rønø blev valgt til bestyrelsen.
Morten Christensen blev nyvalgt som suppleant. 

7. Valg af revisorer og -suppleanter

Thomas Pjetursson blev valgt som revisor og Grete Larsen som revisorsuppleant. 

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

8. Eventuelt

Rotter. 
Der er set rotter på LV i forbindelse med vinterfodring af fugle med ”fedtkugler”. 
Se hjemmesiden for nærmere herom.

Postkasser. 
Fra flere sider blev der opfordret til at grundejerforeningen går aktivt ind mht. opsætning/flytning af 
postkasser i parcelhusområderne for at få en vis ensartethed. 
Bestyrelsen vil drøfte emnet på førstkommende bestyrelsesmøde.

Hjemmesiden.
Flere påpegede, at der ref. hjemmesidens Siden sidst tilsyneladende ikke sker så meget i 
grundejerforeningen.
Formanden måtte medgive, at Siden sidst o.a. ikke var ajour, og at bestyrelsen ville se på oprydning og 
bedre ajourføring af hjemmesiden. 

Fortove.
Der blev fra flere sider påpeget, at fortovene var i en ualmindelig dårlig forfatning efter vinteren. 
Spørgsmålet var så, hvornår vil dette blive udbedret ?  
PS. 31.03: Furesø kommune har ikke en plan for udbedring af fortovene. Vej & Park har fået en 
tillægsbevilling til udbedring af veje og fortove, og mht. fortove vil man udbedre de værste skader 
løbende, for at undgå at gående skulle falde p.gr.a. et ødelagt fortov.

Ole Kyhl Søren Biune
31. marts 2011 Dirigent

Efter generalforsamlingen takkede bestyrelsen og forsamlingen Ove Andersen for hans 10-årige store 
og engagerede arbejde som kasserer i grundejerforeningen. 
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