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Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen RYGETHOLM
Tirsdag, den 19. marts 2019
Dagsorden ifølge vedtægterne
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. Bestyrelsen forslag til afholdelse af 75 år jubilæumsfest (se bagsiden af regnskab)
5.a Bestyrelsens forslag til opsætning af hjertestarter (se bagsiden af regnskab)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Otto og Bjørn er på valg og modtager genvalg
7. Valg af bestyrelsessuppleant, Thomas Jacobsen modtager genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant Kent Hansen og Birthe Østerby modtager genvalg
9. Eventuelt
Ad 1) Bestyrelsen foreslog valg af Arne Sünksen som dirigent. Arne blev valgt og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt godkendt.
Ad 2) Bjørn gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen omfattede arbejde med:
trafiksanering, Widexgrunden, hjertestartere m.m..:


Der er nu etableret nogle nye vejbump, men bestyrelsen finder dels, at der mangler nogle
bump og dels at de skal indrettes til en maks. hastighed på 30 km/t.



Bestyrelsen har haft et møde med en repræsentant fra Widex, hvor der blev
orienteret om at Furesø kommune hjemme og sygepleje vil leje sig ind i den
seneste opførte bygning Ny Vestergårdsvej.

Se hele beretningen som bilag til referatet.
Der blev spurgt ind til arbejdet med at udskifte vandstikledninger. Bjørn oplyste, at Furesø
Vandforsyning har orienteret om, at arbejdet i vores område er færdiggjort, bortset fra at man
manglede at proppe et vandrør af for enden af Åkandevej.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3) Regnskabet blev godkendt.
Ad 4) Dette punkt blev udskudt til pkt. 5.
Ad 5) Bestyrelsen foreslår, at der afholde en 75 års jubilæumsfest til efteråret 2019 jf. det
skriftlige forslag. Bestyrelsen forudsætter, at der kommer mindst 100 tilmeldinger, og at der
melder sig nogle frivillige til hjælpe med festen. Budgettet for festen indebærer et underskud på
op til 80.000 kr., der tages fra foreningens reserver. Generalforsamlingen støttede forslaget og
vedtog samtidigt budgettet for 2019 (alternativ 2 jf. det fremlagt budget).
Ad5a) Peter forklarede om planerne for placering af 3 hjertestartere på foreningens område.
Trygfonden har dog netop oplyst, at vi kan forvente at få afslag på ansøgningen. Hvis vi selv
skal betale, er prisen for hjertestarter, varmeskab og elinstallation omkring 20.000 kr. pr. stk.
En af grundejerne gjorde opmærksom på, at der også er andre i Værløse, der arbejder på at
opsætte hjertestartere. Generalforsamlingen godkendte, at bestyrelsen arbejder videre med
sagen med henblik på at fremlægge et konkret forslag på næste års generalforsamling.
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Ad6) Bjørn Andersen og Otto Trier Slot blev genvalgt. Birgitte La Cour genopstillede ikke.
Bestyrelsen ville gerne have haft yderligere 1-2 medlemmer, men der var i første omgang ikke
andre kandidater. Senere på aftenen meldte Jesper Kamper sig dog, og Jesper vil derfor indgå i
bestyrelsen.
Ad 7) Thomas Jacobsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
Ad 8) Kent Hansen blev genvalgt som revisor og Birthe Østerby blev genvalgt som
revisorsuppleant.

Dirigent Arne Sünksen

Referent: Per F. Ahle

Bjørn Andersen, Formand
Bregnevej 5
4034 0818

Per Ahle
Toftegårdsvej 41
4448 6264

Thomas Jacobsen (suppleant)
Bregnevej 12
4448 5847

Otto Trier Sloth, Kasserer
Bregnevej 3
2878 6653

Peter Fahnøe
Bregnevej 14
2024 0314

Jesper Kamper
Åkandevej 33
2333 7991
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Bestyrelsens beretning for 2018
Trafiksanering
Der er nu langt om længe etableret nogle vejbump på Bregnevej og Violvej. For år
tilbage lavede vi en aftale med kommunen vedr. vejbump, med det formål at sænke
farten i kvarteret.
Vi har så tålmodigt ventet på at kommunen skulle spare nok penge sammen så projektet
kunne gennemføres.
Så gik kommunen endelig i gang sidst i november, uden at kontakte bestyrelsen, og
glemte at følge den allerede aftalte plan.
Ved et hastemøde nået bestyrelsen at få ændret 50 km bump til 40 km på Bregnevej og
Violvej.
Vi har afholdt et møde i januar mdr. med Furesø Kommune med henblik på at vi
fastholder den oprindelige plan.
Jeg oplever at kommunen er positiv indstillet og vi har aftalt at vi skal mødes igen.
Vores plan er at hastighedsgrænsen sættes ned til 30 km i timen, og at de bump, der er
etableret, ændres til 30 km.
Herudover arbejder vi på at få etableret de manglede bump på Irisvej, Åkandevej og
Lathyrusvej som var med i den oprindelige plan.
Endeligt bør der ligeledes være en vurdering af behovet på Toftegårdsvej på nordsiden af
banen.

Widex grunden:
Bestyrelsen har haft et møde med en repræsentant fra Widex, hvor der blev orienteret
om Widex planer for området.
Den seneste planer går på at Furesø kommune hjemme og sygepleje vil leje sig ind i den
seneste opførte bygning Ny Vestergårdsvej. Vi er bekendt med at kommunen har
informeret de nærmeste beboere. Vi har selvfølgelig også læst det høringssvar der er
udarbejdet af de impliceret beboere som vi syntes er ganske udmærket.
Blandt andet forslaget om bump ved alle Chikaner.

Facebook:
Som nogle af jer ved, så har Rygetholm sin egen Facebookgruppe.
Tanken er, at man f.eks. kan benytte denne til at advare hinanden mod mystiske
personer i området eller anden form for nabohjælp. Vi kan dog konstatere, at der kun
har været meget få opslag i gruppen. Måske er det fordi at vi i Værløse bruger gruppen
”3500 Værløse” Vi vil dog gerne reklamere for vores egen gruppe, med mere interne
opslag. Bestyrelsen opfordrer alle med interesse i grundejerforeningen til at blive
medlem af gruppen. Vi opfordrer folk med interesse og evner inden for Facebook til at
komme med ideer og forslag til opbygning af gruppen.
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Hjertestarter
Vi har drøftet, om der er behov for nogle offentlige tilgængelige hjertestartere i området.
Der er allerede nogle tæt på, f.eks. ved Netto. Denne er dog kun tilgængelig i
åbningstiden.
Så hjælper det jo ikke meget, hvis behovet opstår om natten. Bestyrelsen har derfor et
selvstændigt punkt senere under dagsorden.

Jubilæum
Grundejerforeningen kan i år fejre 75 års jubilæum.
Vi har i bestyrelsen drøftet, om vi skal markere dette med en fest tilsvarende 70 års
jubilæum 2014.
Vi har jo en del penge i kassen, og vi synes, at det kan være fornuftigt at bruge dem på
noget, der forhåbentligt kan samle en stor del af grundejerne.
Vi har dog brug for ideer og hjælp til at arrangere en sådan fest. Der er et selvstændigt
punkt på dagsordenen om dette, så vi kommer tilbage til dette senere.

Medlemsaktiviteter:
Grundejerforeningen har igen i år givet tilskud til div. medlemsaktiviteter.
Bestyrelsen opfordrer til at gode kræfter fortsat sætter gang i arrangementer, så vi
kommer til at kende hinanden bedre.
Vi giver op til 1.800 kr. til arrangementer, der omfatter hele grundejerforeningen og
1200 kr. eller 600 kr. for arrangementer henholdsvis syd og nord for banen.
I år er der givet tilskud til en fastelavnsfest på Toftegårdsvej.

