Grundejerforeningen
Farum Nord-Øst
www.farumnordost.dk

April 2015

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Torsdag d. 19. marts 2015 i Stavnsholtskolens kantine

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN:
Dagsordenen er følgende i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Aflæggelse af regnskab
Rettidigt indkomne forslag
Fremlæggelse af budget, fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Der var i alt 30 fremmødte, hvilket repræsenterede 20 husstande.
Formanden, Frank Grosch, bød velkommen.
Ad 1.
Steen Klausen, Hvilebækvænge 74, blev endnu engang valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten oplæste dagsordenen, der
herefter blev enstemmigt godkendt.
Ad 2.
Formanden præsenterede bestyrelsens medlemmer og nævnte i den forbindelse at Næstformand Kim Ib Sørensen
ikke genopstiller og om der er nogle af de fremmødte der ønsker at opstille til bestyrelse. Formanden aflagde
derefter sin beretning for 2014.
a) Parkeringsregler: 1. marts 2014 er der foretaget en lovmæssig harmonisering af parkeringsreglerne. Furesø
Kommune har oplyst at der ikke findes en lokal bekendtgørelse for området hvorfor det ikke længere er
tilladt at standse eller parkere helt eller delvist på fortove, stier, mv., Bestyrelsen har derfor bedt kommunen
om en fortolkning af de nye regler for vores område. Vi har endnu ikke modtaget en fortolkning hvorfor vi
mener at man fortsat skal parkere som hidtil.
b) Kontingent: Vores indestående er ved at være brugt op og bestyrelsen har undersøgt muligheder for at
inddrive kontingent i nær fremtid.
Indbrudsforebyggelse: Emil Hermund, Furesø´s Koordinator for Indbrudsforebyggelse har henvendt sig til
Grundejerforeningen med et tilbud om tryghedsvandring i vores område. Vi har taget imod tilbuddet som
blev fortaget d. 17 marts. Tilstede var 9 grundejere heraf 2 fra bestyrelsen. Der er efter vandringen blevet
udarbejdet en kort rapport som beskriver hvad der blev observeret under vandringen. Rapporten kan fås ved
henvendelse til bestyrelsen. Ifm. vandringen blev beboerne opfordret til at tilmelde sig Nabohjælp
(www.nabohjælp.dk) samt Nordsjællands Politi’s SMS ordning (www.politi.dk/SMS). Der blev desuden
orienteret om muligheden for at foretage “DNA” mærkning (www.smartdna.dk).
Ad 3.
Kasserer Steen B. Fich gennemgik regnskab for 2014. Regnskabet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af
begge revisorer.
Ad 4.
Der er ikke modtaget nogen forslag.

Ad 5.
Kasserer Steen B. Fich gennemgik budget for 2015. Budgetforslaget og kontingent på 0 kr. for 2015 blev
enstemmigt vedtaget. Kassereren nævnte ved samme lejlighed at beholdningen nærmer sig et nulpunkt hvorfor
snarlig kontingent opkrævning kommer på tale. Bestyrelsen har derfor undersøgt hvilke muligheder der er for
en ekstern instans til at opkræve fremtidige kontingenter. Foreningen af danske grundejere tilbyder at gøre
dette for 50 kr. pr. opkrævning såfremt vores Grundejerforening er indmeldt. Indmelding koster 500 kr.
Ad 6.
Frank Grosch var på valg og blev genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlem Kim Sørensen ønskede ikke at genopstille.
Umiddelbart var der ingen der vil indtræde i stedet for. Generalforsamlingen blev kortvarigt suspenderet mens
bestyrelsen separat diskuterede situationen. Bestyrelsen fremført derefter at grundet den manglende
opbakning kunne bestyrelsen blive opløst ved næste års generalforsamling og indestående beløb gå til at
nedlægge legepladsen, velgørende formål m.v . Herefter trådte Erik Tøt, Hvilebækvænge 80, til og blev herefter
valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Hans Jørgensen var også på valg og blev genvalgt for 2 år. Bestyrelsen takkede ved samme
lejlighed Kim for sin mangeårige indsats.
Karin Alsø ønskede at fortsætte som suppleant og blev genvalgt for 2 år.
Revisorsuppleant Anitta Ladum blev genvalgt for 2 år. Det lykkedes ikke at få valgt en erstatning for
revisorsuppleant Jørgen Iversen, der ikke ønskede genvalg.
Generalforsamlingen sluttede, og formanden takkede de fremmødte.
Aftenen sluttede med et let traktement og de sædvanlige, hyggelige bordsamtaler.
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Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand
Frank Grosch
Munkehøjvænge 33
Kasserer
Steen B. Fich
Kjærbovænge 7
Næstformand
Hans Jørgensen Kjærbovænge 40

4495 1373
4495 7497
4495 2933

Bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Iversen
Erik Tøt

Hvilebækvænge 90
Hvilebækvænge 80

2485 3860
5242 2511

Suppleanter
Ulrik Leth
Karin Alsø

Hvilebækvænge 84
Hvilebækvænge 60

Revisorer
Niels Bartholdy
Niels Petersen

Kjærbovænge 4
Hvilebækvænge 44

Revisorsuppleanter
Anitta Ladum

Enebovænge 12

