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Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rygetholm 

Den 9. marts 2010  i Satelitten 

  
   
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Forelæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse 
5. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 

Der er hverken kommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:    
7. Valg af bestyrelsessuppleant:   
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant:  
9. Eventuelt 
 

 
Ad 1: 
Bestyrelsen foreslog valg af Niels Peter Nielsen som dirigent, Niels Peter blev valgt. Niels Peter 
takkede for valget – og gav ordet til formanden, Thomas Jacobsen. 
 
Ad 2: 
Thomas gennemgik bestyrelsens beretning for det forgangne år. Den skriftlige beretning er 
omdelt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen. 
 
Der var flere kommentarer til at der mangler gadebelysning flere steder i foreningen: 
 

• Nellikevej 
• Åkandevej (3 stk) 
• Bregnevej (4 stk) 
• Violvej 

 
Stig Halvorsen fra Nellikevej har haft kontakt til kommunen vedrørende belysningen på 
Nellikevej – og blev lovet, at kommunen vil bede DONG om at tage sig af sagen. DONG’s bil er 
blevet set på foreningens område, så de er åbenbart på vej rundt. Bestyrelsen tager straks 
kontakt til kommunen for at følge op på sagen. 
 
Der var en enkelt kommentar til at bestyrelsen har brugt 405 kr. til advokatassistance i 
forbindelse med inddrivelse af kontingentrestance. Bestyrelsen valgte at betale 
advokatregningen, da restancen efter lang tids arbejde nu endelig blev betalt. Dette tog 
generalforsamlingen til efterretning. 
 
Bestyrelsen opfordrer igen medlemmerne til at søge tilskud til afholdelse af arrangementer. 
 
Thomas sluttede med at opfordre medlemmerne til fortsat at tage hensyn til hinanden ved 
brug af støjende haveredskaber, og til at sørge for at holde hækkene efter kommunens 
forskrifter – og til at tale sammen over hækkene, så vi undgår at småting udvikler sig til 
problemer.  
 
Bestyrelsens beretning blev godkendt. 
 
Ad 3: 
Claus gennemgik det reviderede årsregnskabet. Regnskabet er omdelt sammen med 
indbydelsen til generalforsamlingen. 
 
Der var en enkelt kommentar til gebyrposten – Claus opfordrede i den forbindelse til, at 
medlemmerne - så vidt muligt - indbetaler via PBS, da dette er billigst for foreningen og nemt 
for medlemmerne. Medlemmer der ikke benytter PBS er selvfølgelig stadig velkomne til at 
betale på anden vis. 
 



Ad 4: 
Claus forelagde forslag til budget for den kommende år – bestyrelsen foreslår uændret 
kontingent på 100 kr. pr. medlem. 
 
Bestyrelsen har diskuteret kontingent-pause i en periode p.g.a af foreningens forholdsvis store 
formue, men er blevet enige om fortsat at opkræve kontingentet på grund af kontinuiteten, og 
da det måske vil kunne blive svært at genoptage kontingentbetalingen på et senere tidspunkt. 
 
Budgettet blev godkendt. 
 
 
 
Ad 5:  
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 
 
Ad 6: 
3 medlemmer var på valg: Carsten Konow, Claus Bidstrup og Poul Damgaard – alle modtog 
genvalg – og blev valgt. 
 
Vedtægterne giver mulighed for 7 medlemmer i bestyrelsen og Niels Peter Nielsen, Bregnevej 
ville gerne være med. Niels Peter blev valgt. 
 
Ad 7: 
Som suppleant til bestyrelsen valgte generalforsamlingen Barbara. 
 
Ad 8: 
Peter Fahnøe modtog genvalg som revisor og generalforsamlingen valgte Birthe Østerby, 
Bregnevej 17 som revisorsuppleant. 
 
Ad 9: 
Under eventuelt diskuterede generalforsamlingen trafiksituationen på baggrund af et forslag 
fra John Petersen, Bregnevej 13. Bestyrelsen har desværre først modtaget Johns forslag for 
sent, da forslag ifølge foreningens vedtægter skal være modtaget inden 1. februar. 
 
Som tidligere gav dette emne anledning til en god diskussion. Der blev talt om bump, chikaner 
eller eventuel lukning af tværvejene, da det virker som om, at de hastighedsdæmpende 
foranstaltninger på Ny Vestergårdsvej og bumpene på Åkandevej foranlediger mange til at 
køre ad Bregnevej og Violvej i stedet. 
 
Til at arbejde videre med forslag til trafiksaneringen, blev der oprettet et trafikudvalg med 
deltagelse af Claus Bidstrup og Jean-Marc Monnier fra bestyrelsen og John Petersen, Bregnevej 
17 samt Jørgen Andersen, Toftegårdsvej 25.  
 
Til slut var der vanen tro lodtrækning om 3, 2 og 1 flaske vin blandt de tilstedeværende, inden 
dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
Efter generalforsamlingen – og inden traktementet – holdt Jean-Marc Monnier, som er medlem 
af bestyrelsen og arbejder i Det kriminalpræventive Råd, et indlæg om indbrud, indbrudstyve 
og om hvad man selv kan gøre for at nedsætte risikoen for at blive udsat for indbrud. 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Jacobsen som formand 
og 
Claus Bidstrup som kasserer. 
 
Dirigent:     Referent: Poul Damgaard 
 
 
 
 


