Grundejerforeningen
RYGETHOLM

Formand Thomas Jacobsen
Bregnevej 12, Værløse
Telefon: 44 48 58 47

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rygetholm
Den 20. marts 2012-i Satellitten
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: Carsten, Claus, Poul og Niels Peter modtager genvalg.
7. Valg af bestyrelsessuppleant: Barbara modtager genvalg
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant
9. Nedsættelse af festudvalg i forbindelse med foreningens jubilæum i maj 2014
10. Eventuelt

Ad 1:
Bestyrelsen foreslog valg af Arne Sünksen som dirigent, Arne blev valgt og takkede for valget.
Arne konstaterede at generalforsamling var indkaldt rettidigt – men at han dog synes, at det
kunne være rart om der blevet givet lidt bedre frist – evt. i form af en meddelelse på
foreningens hjemmeside, når datoen for GF var kendt.
Ad 2:
Thomas gennemgik bestyrelsens beretning for det forgangne år. Den skriftlige beretning er
omdelt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen.
Der var enkelte kommentarer til det sædvanlige hastighedsproblem. Der køres stadig alt for
hurtigt: postbilen på turen mellem postkasserne, vagtselskabets bil på vej til Søndersøskolen,
samt tung kørsel til industrikvarteret meget tidligt om morgenen. Bestyrelsen kontakter
postkontoret og vagtselskabet – den tunge trafik er der nok ikke noget at gøre ved.
I forbindelse med tyverisikring blev der efterspurgt ”nabohjælp” mærkater. Jean-Marc lovede
at få fat i nogle, som vil kunne hentes hos formanden.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Ad 3:
Claus gennemgik det reviderede årsregnskab. Regnskabet er omdelt sammen med indbydelsen
til generalforsamlingen.
Claus havde selv kun en bemærkning at knytte til regnskabet, nemlig posten på 9.500 kr.
under skyldige omkostninger. Posteringen skyldes en fejlbetaling fra AAB, som selvfølgelig skal
have pengene tilbage.
Uden kommentarer fra medlemmerne blev regnskabet godkendt.
Ad 4:
Claus forelagde forslag til budget for den kommende år – bestyrelsen foreslår uændret
kontingent på 100 kr. pr. medlem.
Budgettet blev godkendt.
Ad 5:
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
Ad 6:
4 medlemmer var på valg: Carsten, Claus, Niels Peter og Poul – alle modtog genvalg – og blev
valgt.

Ad 7:
Som suppleant til bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen Barbara Kaad Ostenfeld
Ad 8:
Peter Fahnøe modtog genvalg som revisor
Ad 9:
Generalforsamlingen nedsatte et festudvalg som skal arbejde frem mod fejringen af
foreningens 70 års jubilæum i 2014:
Bjørn Andersen (Bregnevej 5); Lisbeth Sørensen (Bregnevej 27); Ulla Wartburg Bech
(Åkandevej 19) og Steven Budden (Åkandevej 14)
Ad10:
Under eventuelt blev bestyrelsen opfordret til igen at opfordre til at medlemmerne viser
hensyn til hinanden ved brug af støjende haveredskaber og til at sørge for at hækkene holdes
ordentligt klippet ud til vejen.
Der blev talt om rotte bekæmpelse. Husk at melde til kommunen, (Driftsgården tlf:
72355370), så skadedyrsbekæmperen kan komme og tage sig af det. Problemet kan skyldes
skader på kloakken – vær opmærksomme på om der er ”skjult rørskade forsikring” på
ejendomsforsikringen.
Et medlem foreslog noget fælles initiativ omkring lokal afledning af regnvand.
Herefter erklærede dirigenten generalforsamling for afsluttet.
Efter generalforsamlingen – og inden traktementet – havde bestyrelsen arrangeret et indlæg
fra Teknologisk Institut ved Kai Borggren; om energibesparelser i parcelhuse samt alternativer
til olie/gas opvarmning. . Spændende indlæg og god spørgelyst.
Under bespisningen var der vanen tro lodtrækning om 3, 2 og 1 flaske vin blandt de
tilstedeværende – og Carsten og Jean-Marc spillede op til fællessang.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Jacobsen som formand
og Claus Bidstrup som kasserer.
Dirigent:

Referent: Poul Damgaard

