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Grundejerforeningen

Formand Povl K Christiansen

RYGETHOLM

Kærmindevej 5
3500 Værløse
tlf. 44481085

Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag 14.3 2006 kl. 19
Formanden Poul Christiansen bød velkommen og startede på mødets dagsorden:
1. Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Carsten Juul Kristensen som blev valgt.
2. Formandens beretning:
•
60 års jubilæumsfesten, afholdt i maj 2005, forløb planmæssigt. I alt deltog 110 voksne og 46 børn.
•
Kommunen har foreslået "Ungdomspaletten" etableret ved Ny Vestergårdsvej 17-19. Bestyrelsen har svaret
kommunen at den ikke var enig i placeringen. Kommunen er siden gået bort fra ideen og den tidligere Gnisten
på Ballerupvej vil nu huse "Ungdomspaletten"
•
Kommunen har trods indsigelser fra Bestyrelsen samt grundejere i foreningen, givet dispensation i forhold til
Byplanvedtægt nr. 1, til at Skandinavisk Spændbeton A/S Ny Vestergårdsvej 11, øger parkeringsarealet samt
antallet af parkeringspladser med 35. Det krævede 10 m brede afskærmningsbælte mod Ny Vestergårdsvej,
mindskes herved. Bestyrelsen vil fortsætte den skriftlige dialog med Kommunen om dette spørgsmål. En
grundejer tilføjede at anvendelse af offentlig vej som permanent parkeringsplads, ikke er lovligt.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2005:
Regnskabet var sendt ud med indkaldelserne og blev godkendt uden anmærkninger.
4. Fremlæggelse af budget og kontingent for 2006:
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget. Kontingentet bliver ændret fra nuværende kr. 150 til kr. 100.
5. Behandling af evt. forslag fra Bestyrelse og/eller medlemmerne:
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget. Enkelte af paragrafferne i de foreslåede vedtægter
blev dog yderligere præciseret til den nuværende ordlyd i vedtægter dateret 14 marts 2006.
Idet de nye vedtægter blev vedtaget erstattedes punkt 6-10 med nye punkter 6-8:
6. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer:
De af bestyrelsen opstillede kandidater blev alle valgt hvorfor bestyrelsen nu udgøres af:
Jesper Kamper, Birthe Bisgaard-Liljestrand, Carsten Konow, Claus Bidstrup, Poul Christiansen og Johannes P.
Hansen
7. Valg af bestyrelsessuppleant:
Den af bestyrelsen opstillede bestyrelsessuppleant, Poul Damgaard blev valgt.
8. Valg af én revisor og én revisor suppleant:
De af bestyrelsen opstillede kandidater blev alle valgt hvorfor revisor nu er Peter Fahnøe, mens revisor suppleant er
Claus H.Clausen
9. og 10 udgået pga. nye vedtægter.
11. Eventuelt:
•
I forbindelse med etablering af jordkabler og nye lysmaster blev det af et medlem oplyst at evt. klager skal
rettes til Kommunen som er bygherre.
•
En grundejer bad alle medlemmer være opmærksom på eventuelle negative påvirkninger som måtte opstå i
forbindelse med den fremtidige ombygning af Søndersøskolen.
•
Der blev rejst spørgsmål om, hvorledes man forholder sig til utilstrækkelig hækklipning hos medlemmerne.
Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til i første omgang, og på eget initiativ, at rette henvendelse til
hækmisligholderen med anmodning om behørig klipning. Hvis dette ikke har den ønskede effekt, kan
henvendelse til bestyrelsen finde sted, hvorefter bestyrelsen vil gentage anmodningen.
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