
Grundejerforeningen Formand Thomas Jacobsen
RYGETHOLM Bregnevej 12, Værløse

Telefon: 44 48 58 47

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rygetholm
Den 12. marts 2013 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: Thomas, Jean-Marc og Niels Peter er på valg.  
7. Valg af bestyrelsessuppleant: Barbara er på valg
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 
9. Oplæg fra festudvalget i forbindelse med foreningens jubilæum i 2014
10.Eventuelt

Ad 1:
Bestyrelsen foreslog valg af Povl Christiansen som dirigent, Povl blev valgt og takkede for 
valget og konstaterede at generalforsamling var indkaldt rettidigt. 

Ad 2:
Thomas gennemgik bestyrelsens beretning for det forgangne år. Den skriftlige beretning er 
omdelt sammen med indbydelsen til generalforsamlingen.

Preben Petterson ÅV 24 (formand for teknik udvalget i kommunen kunne oplyse, at projekt 
slukning af gadebelysning er sluttet og resultatet bliver udskiftning af pærer med billigere LED-
lys, ligesom Preben også vidste at kommunen er i færd med at få styr på vedligeholdelsen af 
tennisbanen ved skolen.

I forbindelse med tyverisikring blev der efterspurgt ”nabohjælp” mærkater. Jea-Marc henviste 
til at disse kan rekvireres på www.stopindbrud.dk og på www.dkr.dk

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. De penge som DAB havde 
indbetalt for meget er sendt tilbage og udgiftsført. Der er kun 2 medlemmer, som ikke har 
betalt kontingent – desværre gengangerne. GF opfordrede bestyrelsen til at sørge for at 
inddrive pengene, evt. ved hjælpe af advokat.

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:
3 medlemmer var på valg: Thomas, Jean-Marc og Niels Peter – Thomas og Jean-Marc modtog 
genvalg. Niels-Peter ønskede at stoppe, og bestyrelsen siger tak for indsatsen. Herefter blev 

http://www.dkr.dk/
http://www.stopindbrud.dk/


der spurgt ud i salen, om der var nogle af de tilstedeværende, der ville være med i 
bestyrelsen: Bjørn Andersen, Bregnevej 5 ville gerne være med og blev valgt.

Ad 7:
Som suppleant til bestyrelsen genvalgte generalforsamlingen Barbara Kaad Ostenfeld og Otto 
Trier Sloth, Bregnevej 3 blev også valgt.

Ad 8:
Peter Fahnøe modtog genvalg som revisor og Borte blev genvalgt som revisor suppleant.

Ad 9:
Festudvalget arbejder videre med planerne for festen i foråret 2014 – og generalforsamlingen 
godkendte at der budgetteres med 70.000 kr. fra foreningens kasse til festen.

Festudvalget består fortsat af: 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.

På foranlednng af et medlem havde Jean-Marc under eventuelt et indlæg om tyverialarmer. 
Bestyrelsen har besluttet ikke at anbefale et bestemt system, da de enkelte medlemmers 
behov og ønsker naturligvis kan være meget forskellige. Gentog opfordringen til at tale med 
sine naboer – og tilmelde sig det eksisterende nabohjælp system. Se www.nabohjælp.dk

Herefter takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afsluttet – og de i alt ca. 80 fremmødte kunne gå i gang med ost og 
pølsebord.

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: Povl Christiansen Referent: Poul Damgaard


