
Referat af ordinær generalforsamling, den 21. marts 2012

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  52 personer repræsenterende 
34 husstande (HV 14, MP 11, LV 8, SA 1). Bestyrelsen var glad for den store tilslutning, og i år med 
klart bedre pladsforhold i Søjlesalen.

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:

Ahorntræer. Ahorntræerne fyldte meget i debatten - -. 
Nabohøringsregler vedr. fældning af træer blev drøftet, og aftalen med kommunen mht. fældning af 
godkendte træer, hvor kommunen vil stå fældning, fjernelse og rodfræsning, og hvor 
grundejerforeningen vil stå for genplantning blev omtalt.
Fra flere sider var der udbredt utilfredshed over valget af ahorntræer, især p.gr.a. de mange frø som 
spredes i omliggende haver. Der blev stillet forslag om i stedet at plante platantræer, som godt kunne 
glide ind i den bestående ahornbevoksning. Dette tages op i bestyrelsen..

Randbeplantning. Mht. vedligehold af randbeplantningen ser kommunen på en ændret plan herfor, 
primært mht. at dække et større område med hyppigere og mindre beskæring. Oplægget hertil er pt. 
ikke helt klar fra kommunens side.
Der var igen kritik af den begrænsede/manglende beskæring af slåenkrattet på sydsiden af LV. Iflg. 
kommunen kan de ikke beskære det, så enten skal det fjernes helt, eller også skal det have lov til at 
brede sig, således at stien evt. må flyttes.
I forbindelse med den reducerede græsslåning af de grønne områder, blev det påpeget, at 
randbeplantningen var ved at blive bredere, og at kommunen burde slå en runde for at begrænse 
beplantningens vækst ud i græsarealet.   
Det store poppeltræ ud for HV 119 var igen i skudlinien – det fældes ikke, da der lægges vægt på, at 
der er solitære træer i det grønne område.
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Beretningen blev herefter godkendt.
    
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev gennemgået af kasserer Poul Erik Rønø. Regnskabet udviste et underskud på tkr. 38. 
Det store overforbrug mht. plantning af rækkehustræer blev forklaret – en fremrykning af plantning i 
2012 til 2011.
Regnskabet blev godkendt.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Der var ingen forslag.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent for det løbende 
regnskabsår

PER gennemgik budgettet, som i hovedsagen følger de sidste års budgetter og regnskab. Af særlige 
planteaktiviteter  resterer efter 2011 plantning af rækkehustræer på eet stræk HV133- 165 , og 
påbegyndelsen af genplantning af fældede ahorntræer.
.
 Budgettet viser således også et underskud for 2012, et underskud der foreslås dækket  ind via 
egenkapitalen.

 Kontingentet foreslås uændret med 200 kr. for 2011.

Budget og kontingent på 200 kr. blev godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Kurt Jørgensen, Bo Kalum og Peter Foldbjerg var alle villige til genvalg, og blev valgt.

Allan Brix-Thomsen ønskede ikke genvalg og suppleant Morten Christensen blev valgt til bestyrelsen.
Benny Larsen blev nyvalgt som suppleant. 

7. Valg af revisorer og -suppleanter

John Larsen blev valgt som revisor og Lars Mikkelsen som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt

Velux vinduer. 
Der blev informeret om, at der kunne være problemer med små (<39 cm) Velux vinduer produceret i 
perioden 1997-2003. Se produktadvarsel herom på Velux’s hjemmeside (velux.dk).

Affald – kildesortering. 
Som tidl. Omtalt i Furesø Avis ønsker kommunen at foretage et forsøg med kildesortering af affald 
(papir-plast-glas-metal) i hus-containere. Disse tømmes 1 gang om måneden og forsøget skal løbe 1 år. 
Kommunen  efterlyser et område, hvor ca. 50 husstande indenfor et tæt område er villige til at deltage i 
forsøget. 
Forsøget fik blandt de fremmødte en blandet modtagelse, ca ¼ syntes at det kunne være en god ide.
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Bestyrelsen drøfter på førstkommende bestyrelsesmøde tilbagemeldingen til kommunen herom.

Græsslåning.
Det blev fremført, at det ikke var efter reglerne at slå græs på små dele af de grønne område – i 
hovedsagen ud for rækkehusene - , og at indtrykket med de små ”frimærker”, hvor der var slået græs 
og andre hvor der ikke var slået græs ikke så særlig pænt ud. 
Slåningen blev af en del motiveret med, at det meget høje græs holdt små børn væk fra at lege i 
området, så det var bedre at slå det lidt, frem for at børnene legede på gaden - - - 

Fortove.
Der blev fra flere sider igen påpeget, at fortovene var i en ualmindelig dårlig forfatning. Spørgsmålet 
var så, hvornår vil dette blive udbedret ?  

Bestyrelsen tager det op me kommunen.

El. Et medlem foreslog, at foreningen undersøgte om der med fordel kunne købes el via en 
foreningsaftale. 
Efter mødet kunne det konstateres, at en foreningsaftale ikke er praktisabel, da den vil forudsætte, at 
grundejerforeningen er den juridiske kunde hos el-selskabet.

Ole Kyhl Søren Biune
29. marts 2012 Dirigent

Der blev rettet en stor tak det det afgåede revisorteam med Palle Thysgaard, Grete Larsen og Lis 
Christoffersen (2011), der som team igennem mange år har delt revisionsopgaverne.
Tak også til Allan Brix-Thomsen for indsatsen i bestyrelsen. 
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