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Onsdag, den 26. august 2020

Dagsorden

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. Bestyrelsens forslag til opsætning af hjertestarter (se bagsiden af regnskab)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Per og Peter er på valg og modtager genvalg
7 Valg af bestyrelsessuppleant, Thomas Jacobsen er ikke på valg
B. Valg af revisor og revisorsuppleant Kent Hansen og Birthe Østerby modtager genvalg
9. Eventuelt

Bestyrelsen foreslog valg af Arne Srinksen som dirigent, Arne blev valgt og konstaterede
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: i

Bjørn gennemgik bestyrelsens beretning. Beretningen omfattede arbejde med trafiksanering,
Widexgrunden, opsætning af hjertestartere i området, aktiviteter i foreningen herunder
specielt foreningens store 75 års jubilæumsfest i efteråret m.m..

Se hele beretningen som bilag til referatet.

Der var efterfølgende en diskussion af trafikken i området, og der blev udtrykt opbakning til
bestyrelsen arbejde for flere vejbump og en hastighedsgrænse på fO fm.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Der blev spurgt, om man ikke kunne opdele medlemsaktiviteterne på ae enkelte aktiviteter,

hvilket kasseren lovede at se på til næste år.
Der blev spurgt om kontingent kunne opkræves af kommunen for at undgå restanter. Kassereren

svarede, at vi er interesserede i at høre fra nogen, der kan konkret kendskab til at man i stand i
Furesø eller anden kommune.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget og forslag til kontingent til godkendelse
Budgettet blev godkendt.

5. Bestyrelsens forslag til opsætning af 3 hjertestartere (se bagsiden af regnskab)
Der blev spurgt til, om der er en forsikring i serviceaftalen. Dette ville bestyrelsen undersøge,

Effekten af hjertestartere blev endvidere drøftet, og der var forskellige vurderinger af
effekten af sådanne.

Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Per og Peter er på valg og modtager genvalg
Begge blev genvalgt. Desuden blev Tore Heerup valgt.

7.Yalg af bestyrelsessuppleant. Thomas Jacobsen er ikke på valg.
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B. Valg af revisor og revisorsuppleant Kent Hansen og Birthe Østerby modtager genvalg
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9. Eventuelt
Der er pt. en hØring omkring widexgrunden. Der lægges op til en bebyggelse på BO pct. Dette

er muligt med Ln blanding af bolig og erhverv. En række grundejere udtrykte bekymring
over plånerne. Dels vit Oe høje beiyggelser givp kik ned i haverne i området og dels vil de

mange nye beboere medføre *"r" ilåfit i områder. Mange var dog også enige i, at det er
godthed en sanering og ny bebyggelse på grunden - blot i mindre omfang og. med .større
åfstand til Ny VestergårAsvej end det planlagte. Formanden lovede, at bestyrelsen ville gå

ind i sagen igen.

Et medlem påpegede en udfordring med udkørsel fra Åkandevej på Ny Vestergårdsvej, hvilket
ofte er vanskelig pga. parkereåe biler på Ny Vestergårdsvej, der tager udsigten'
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Bestyrelsens beretning for 2OL9

J ubilæum
Den store begivenhed var i 2019 var vores 75-års jubilæumsfest som blev
holdt på syvstjerneskolen. Vtålsætningen for at hold festen at der vil være
minimum 100 tilmeldinger og vi blev 100. Vores tidligere lokale trubadur Mads
Vestfall underholdt en time, Borgmester Ole Bondo kom forbi og hold en
fremragende tale og så havde han en gavecheck med på ZSOO!l Og så ska jeg
lige love for at der blev danset igennem til danseorkesteret Funky Fever.
En vellykket aften og bestyrelsen vil godt takke dem af jer som deltog i festen
med jeres bidrag til at det blev en uforglemmelig aften. Tak for det.

Trafiksanerinq
Som de fleste af jer ved så har vi kæmpet i flere med at få trafiksaneret vores
Grundejerforening med fart nedsænkende bump.
For et par år siden fik vi etableret nogle vejbump på aregnevej og Violvej.
Dels var de ikke i overensstemmelse med kommunens oprindelig plan, og så
må vi konstatere at et 40 km vejbump ikke har nogen effekt.
Målsætning er at vores område vil blive hastighedsbegrænset 30 km i timen og
flere nye vejbump, der svarer til denne hastighed
Vi har i samarbejde med vores nabo grundejerforening Søglimt udarbejdet en
samlet plan for vores områdell Planen kan ses her!l
Vi afholdt med møde med kommunen i slutningen af februar. Kommunen var
positive over for vores oplæg, og lovede at ville planlægge det til budgettering
af dette til 2021.

Aftalen var så at vi skulle holde et møde igen i maj mdr. som ikke blev til
noget på grund Corona.
Men det er i sidste end kommunalbestyrelsen godkender vores oplæg.
I forhold til evt. bump på toftegårdsvej vil kommunen først gennemfgre en
trafik- og hastighedsmåling engang i foråret for at vurdere behovet.

Facebook:
Jeg vil gerne igen gØre reklame for vores facebookgruppe - Rygetholm. 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 vaeret få opslag i gruppen. Vi har jo her konkurrence mod en
generel gruppe for hele Værløse. Vi vil dog gerne reklamere for vores egen
gruppe, som vi synes kan være bedre til visse typer af opslag.

Bestyrelsen opfordrer alle med interesse i grundejerforeningen til at blive
medlem af gruppen og til at poste relevante opslag.

Medlemsaktiviteter:
Grundejerforeningen har igen i år givet tilskud til div. medlemsaktiviteter.
Boestyrelsen opfordrer til at gode kræfter fortsat sætter gang i arrangementer,
så vi kommertil at kende hinanden bedre. Vi giverop til 1.800 krtil
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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 tonegårdsvej.

Hjertestarter

Vi har drøftet, om der er behov for nogle offentlige tilgængelige hjertestartere i

området. Der er allerede enkelte tæt på, f.eks. ved DAB på Kirt<e Værløsevej 3
eller i Espebo. Vores naboer i Søndersø Grundejerforening, har sat en op. Hvis
behovet opstår, er det som bekendt afgørende, at de er tæt på. Aestyrelsen
har derfor udarbejdet forsalg om dette, som vi skal drøfte senere.

Widex orunden

Emnet er noget følsomt specielt for de beboerne som bor på Ny
Vestergårdsvej.
Jeg fik arrangeret et haste møde lørdag den 27-juni i væksthuset på Ny
Vestergårdsvej med Widex Lars som gav en redegørelse for Widex projekt og
hvor det mulig at komme med spørgsmå|.

Der bliver afholdt et mØde for boliger og grundejerforeninger, på Furesø
Rådhus. Multisalen ved hovedindgangen.
Mødet afholdes onsdag den 9. september 2020 itidsrummet fra kl. L7:30 til kl.
19:00.

Widex Lars har fået udarbejdet et skyggediagram som han vil fremlægge på
mødet.
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Forslag vedrørende opsætning og drift af Hjertestartere i
g rundejerforeni ngens om råde,

Forslaget går på opsætning af tre hjertestartere fordelt jævnt i vores område
med en nord for banen på cirka midt på Toftegårdsvej og2 syd for banen
formentligt en på Aregnevej og en omkring Åkandevej/Irisvej.
Nærmere placering vil blive taget efter en analyse af afstanden til andre
hjertestartere i omegnen.
Til støtte for investeringen har bestyrelsen søgt om tilskud fra Trygfonden til
projektet. Vi har desværre fået besked om, at vi ikke kom i betragtning i denne
omgang.
Det opdaterede forslag lyder på føtgende budget:
3 stk. hjertestartere til 72.000 kr.
3 stk. installationer med tilslutning af EL for frostsikring: 8000,00 kr.
I alt 90.000 kr. inkl. moms.

Der er indhentet flere tilbud og overslag, afgørelsen om hvilket der vælges vil
blive taget ud fra Trykfonden valg/anbefalinger, da vi regner med at deres store
erfaring på området. Beløbene der er angivet i det fremlagte forslag, er det
dyreste af de modtagne, men i øjeblikket, det der er mest troværdig fra en
anderkendt leverandør. Valget vil blive taget med størst Økonomisk sikkerhed og
vil ikke overstige det ovenstående budget.

Dertil kommer serviceaftale på 7690,OO kr./år og betaling på 1500 kr. for strøm
til dem, der påtager sig at have en hjertestarter hængende i carport eller lignede
sted.

Drift udgifterne bliver knap 45 kr. pr. medlem.

Når vi kender de endelige beløb, vil bestyrelsen stille et forslag om hævelse af
kontingentet med det nødvendige beløb. Men indtil videre dækkes
driftsudgifterne ind under grundejerforeningens budget, der foreligger til
godkendelse på denne generalforsamling.

Der er modtaget en option på et antal kurser å 11.000,00 kr. (optil 25
pers./kursus). Er der et Ønske om dette? Hvis der er tilstrækkelig tilmelding vil
bestyrelsen arrangere et antal af disse. Disse kan muligvis fås via Røde kors til
en billigere pris.


