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BESTYRELSENS BERETNING 2010 
 

Efter generalforsamlingen den 9, marts 2010 konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Jakobsen som 
formand, Claus Bidstrup fortsatte som kasserer, og med Poul Damgaard, Johannes Hansen, Carsten 
Konow, Jean-Marc Monnier og Niels Peter Nielsen som menige medlemmer.  
 
Barbara Kaad Ostenfeld blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har i den forløbne periode holdt 5 bestyrelses møder. 
 
Vores tidligere udfordringer i forhold til at få alle medlemmer til at huske at betale kontingentet, synes 
nu i det store hele at have løst sig. 
 
Umiddelbart efter generalforsamlingen fik vi bekræftet fra Furesø Kommune, at planerne om at private 
fællesveje er blevet skrinlagt – men i lyset af den debat der har været i løbet af året, vil bestyrelsen 
fortsat have antennerne ude. Den ændrede lovgivning på området tyder dog i det mindste på, at der 
kommunen både skal sørge for, at vejene er helt istandsatte og at der skal gives et rimeligt varsel. 
 
Ligesom forrige år, har indbrudstyvene også i dette år været meget flittige i vores område. Mange af 
forholdene virker meget professionelle, bl.a. i form af underboring ved vinduer og terrasse døre. 
Bestyrelsen opfordrer stadig til at naboer taler sammen og til at få gennemgået ejendommen med 
henblik på at mindske risikoen for indbrud. Man har mulighed for at tilmelde sig Nordsjællands Politis 
sms-service, så man bliver orienteret og kan assistere politiet med at holde øje f.eks. med 
mistænkelige biler. Der har været afholdt en temaaften på Toftegårdsvej om indbrudssikring – efter at 
der havde været flere forsøg på indbrud. Jean-Marc fortalte om indbrudssikring – og han kan 
kontaktes, hvis der er medlemmer, der ønsker en gennemgang af husets tyverisikring. 
 
Efter generalforsamling nedsatte bestyrelsen et ”trafik-udvalg” for igen at se på mulighederne for 
hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejene. Bl.a. har der været en trafiktælling med 
hastighedsmåling, der skal danne grundlag for at finde en tilfredsstillende løsning. Chokerende nok er 
der blevet målt hastigheder på op til 87 km. i timen på Bregnevej. Bestyrelsen vil indtrængende 
opfordre medlemmer og deres besøgende til at følge færdselsreglerne – og også til at tage fat i de, der 
synes at det er rimeligt at køre for hurtigt. 
 
De nye ”Legende børn” skilte vil blive sat op, når foråret kommer. 
 
Og så glæder vi os vel alle sammen til at foråret kommer, så denne vinters snerydningsstrabadser kan 
blive overstået. Bestyrelsen har konstateret, at de fleste har sørget for rimelig snerydning. De der ikke 
får klaret denne opgave skal være opmærksomme på, at man er erstatningsansvarlig, hvis nogen 
kommer til skade på fortovet på grund af manglende snerydning. Vi har faktisk haft en sag i 
foreningen, hvor grundejeren er blevet kendt erstatningspligtig. 
 
Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at besøge foreningen hjemmeside – www.rygetholm.dk  
hvor der er gode informationer at hente. Vi vil også i år forsøge os med ikke at omdele referatet af 
generalforsamlingen, men lægge det på hjemmesiden. Hvis der er medlemmer, der ikke har adgang til 
internettet, er de naturligvis velkomne til at kontakte bestyrelsen, så skal vi nok sende en udskrift. 
 
Til slut vil bestyrelsen igen opfordre til, at medlemmerne - også i det kommende år - sørger for at vise 
hensyn ved brug af støjende haveredskaber – og at vi alle sammen sørger for, at vores hække bliver 
holdt efter kommunens forskrifter. 
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