
Grundejerforeningen Formand Thomas Jacobsen
RYGETHOLM Bregnevej 12, Værløse

Telefon: 44 48 58 47

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rygetholm
Den 16. marts 2016 i kantinen på Syvstjerne skolen

 
  
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: Poul Damgård og Claus Bidstrup modtager ikke genvalg. 

Johannes P. Hansen modtager genvalg.  
7. Valg af bestyrelsessuppleant.
8. Valg af revisor og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt

Ad 1:
Bestyrelsen foreslog valg af Arne Sünksen som dirigent, Arne blev valgt og takkede for valget 
og konstaterede at generalforsamling var lovlig indvarslet. 

Ad 2:
Thomas gennemgik bestyrelsens beretning for det forgangne år:

Facebook:
Som så mange andre institutioner og ikke mindst private er grundejerforeningen kommet på 
facebook. Bestyrelsen opfordrer alle med interesse i grundejerforeningen til at blive medlem af 
gruppen: https://www.facebook.com/rygetholm.grundejerforening
Her vil der være mulighed for at oprette indlæg, komme med kommentarer, modtage 
oplysninger fra bestyrelsen etc. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til at fjerne opslag som kan 
virke stødende eller på anden måde krænkende.
For fremme interessen for FB gruppen, blev der dagen efter generalforsamlingen kl. 11.00 
udloddet 3 x 1 flaske rødvin blandt dem som har meldt sig ind. Vinderne blev Jan 
Christoffersen, Ole Junckersen og Hans Jørgen Reckweg.

Medlemsaktiviteter

I år har der atter været mulighed for at få hugget sit juletræ til flis – desværre var der kun 
ganske få som benyttede sig at tilbuddet i år og derfor sættes tidsrummet ned til et par timer 
næste år, samt dagen rykkes frem til første søndag i det nye år.
Bestyrelsen håber naturligvis på et større fremmøde næste år, idet ikke mindst det sociale 
aspekt er tænkt en fremtrædende rolle i arrangementet.

Indbrudstyverier

Området er desværre stadigvæk ret plaget af indbrud og bestyrelsen opfordrer derfor 
medlemmer til at holde øje med biler og person, som måske ikke passer helt ind i billedet på 
en normal villavej, samt at man orienterer hinanden om rejser og placerer skraldeposer i 
hinandens skraldespande og lejlighedsvis biler i hinandens indkørsler. 

https://www.facebook.com/rygetholm.grundejerforening


Trafiksanering

Processen med at få trafiksaneret området syd for banen blev påbegyndt i 2014 og der lå ved 
indgangen til 2015 et forslag fra forvaltningen, hvor der var afsat 150.000,-kr til projektet.
Ud fra de tilkendegivelser bestyrelsen havde modtaget hidtil, lignede det en formalitet at 
projektet skulle igennem en endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.
Det skulle imidlertid vise sig at forløbe ganske anderledes, idet adskillige rykkere fra 
bestyrelsens side forblev ubesvarede. 
Det hele endte med at kommunalbestyrelsen af sparehensyn udskød projektet på ubestemt 
tid, så det er status pt.
Bestyrelsen vil løbende kontakte kommunen for at holde den fast på de løfter som er givet.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Ad 3:
Claus gennemgik det reviderede årsregnskab. Regnskabet er omdelt sammen med indbydelsen 
til generalforsamlingen.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4:
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: Poul Damgård, som ikke modtog genvalg, Claus Bidstrup, som 
heller ikke modtog genvalg, samt Johannes P. Hansen, som modtog genvalg. Barbara Kaad 
Ostenfeld, der hidtil har været suppleant til bestyrelsen, blev valgt ind som nyt medlem.
Bestyrelsen takker Poul og Claus for lang og tro tjeneste, idet Claus dog indtræder som 
bestyrelsessuppleant jf. næste punkt.

Ad 7:
Claus Bidstrup modtog valg som ny suppleant til bestyrelsen.

Ad 8:
Peter Fahnøe modtog ikke genvalg og i stedet blev Kent Hansen valgt som revisor og Birthe 
Østerby blev genvalgt som revisor suppleant.

Ad 9:
Rådyrene huserer stadigvæk i haverne, og den eksplosive vækst i antallet skyldes den 
dramatiske nedgang i antallet af ræve, som følge af skab. Man kunne ønske sig at der fra 
offentlig side blev udsat nogle friske ræve, således at der atter kunne komme balance i 
naturen. Det har ved henvendelse til kommunen blot kunne konstateres at den ikke betragter 
det som dens opgave og måske tværtimod synes det må være hyggeligt med rådyr i haven, 
hvilket ikke alle er enige i. Det eneste man kan gøre for at sikre sig mod den slags ubudne 
gæster er at hegne haven ind.

Dirigent: Arne Sünksen Referent: Johannes P. Hansen

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:
Formand:       Thomas Jakobsen
Næstformand:    Jean-Marc Monnier
Kasserer:       Otto Trier Sloth
Sekretær:       Johannes P. Hansen
Menigt medlem: Bjørn Andersen
Menigt medlem: Barbara Kaad Ostenfeld


