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Referat af generalforsamling den 19. marts 2015

På generalforsamlingen var repræsenteret 13 parceller af 61 mulige.

l.Valg af dirigent
Generalforsamlingen valgte enstemmigt Henrik Rask RV50 til dirigent, som konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt varslet iht. vedtægterne.

2. Bestvrelsens beretning for 2014
Formanden nævnte, at han modsat tidligere år ikke ville tale om fællesantenne og fællesarealer -
udover at vi fortsætter linjen med atfå skåret ned og ind på bevoksningen langs bagstien.

Formanden orienterede om det møde som Søren Aarup (Rv32 - formand for Herlevs
grundejerforeninger) og han selv havde med Herlev Kommune i sommeren 2014, hvor de trafikale
forhold på Gl. Klausdalsbrovej og Stokholtbuen blev drøftet".

Kommunen fattes penge, så det stod hurtigt klart, at f.s.v. angår Stokholtbuen var der ingen midler
til at gØre noget. F.s.v. Gl. Klausdalsbrovej blev det oplyst, at kommunen ville foretage nogle
foranstaltninger, og disse blev gennemført i efterttret2014.
Det er ikke optimalt, men det var, hvad pengekassen kunne række til.
Kommunen oplyste, at Gl. Klausdalsbrovej skal kloakeres inden for 3 - 4 åtr og i den forbindelse vil
vejen blive renoveret.

Formanden tilkendegav, at han sammen med Søren Aarup igen i 2015 vil kontakte Herlev
Kommune angående foranstaltninger på Stokholtbuen,
Det, vi vil drøfte med kommunen, er dels et parkeringsforbud på stykket mellem Sidevolden og
Grønsvinget og på den anden side af vejen fra udkørslen fra Institutionen og til Grønsvinget.
Herudover vil vi anmode om hastighedssænkende foranstaltning f.eks. bump, for der køres meget
stærkt på Stokholtbuen.
Formanden bad om, at generalforsamlingen ved godkendelse af hans beretning tillige gav

opbakning til denne henvendelse til Herlev Kommune angående Stokholtbuen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab
Henrik Ladewig gennemgik kort regnskabet, som viser et overskud væsentlig større end bugettet,

men dette er bevidst henset til ønsket om, at spare op til ny asfaltbelægning på bagstien som ligger i
størrelse orden min. kr. 150.000 iflg. tidligere overslag.

Donby spurgte til posten kr. 5.000,- ændring af hjemmesiden. Carsten Lau oplyste, at siden var
forældet, og det var nødvendigt at skifte til ny udbyder, hvilket giver en væsentlig bedre

funktionatlitet. Arbejdet er stort set færdig,t og den samlede udgift skønnes at blive ca. kr. 2.000,-
og siden forventes klar i næste uge.

Henrik Rask konstaterede, at regnskabet phmødet forelå underskrevet af bestyrelsen og revisorerne.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.



4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Henrik Ladewig gennemgik kort budgettet, der stort set er en fremskrivning af budgettet for 2014
med en løbende opsparing til brug for en senere ny asfaltbelægning af bagstien. Dette medfører en
stigning i kontingentet på kr. 50,- til kr. 1 .200,- i2016...

Budget og kontingent fastsættelsen blev enstemmigt godkendt.

5. Rettidigt indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg af formand
Rene Petersen RV3 blev genvalgt.

7. Valg af bestvrelsesmedlemmer og suppleanter
Carsten Lau SV 15 blev senvalst

8. Valg af kasserer
Henrik Ladewig SV I blev genvalgt.

9. Valg af revisorer
Søren Aarup RV 32 blev genvalgt
Henrik Rask RV 50 blev valgt

10. Valg af revisorsuppleanter.
Hans-Jørgen Riising RV2B blev genvalgt..

11. Eventuelt.
Carsten Lau orienterede om, at det er planen at aflrolde 35 år fødselsdag for grundejerforeningen
sidste lørdag i august. Arrangementet vil blive som sidst, at vi mødes om eftermiddagen til kaffe og

lagkage, og om aftenen griller vikødlpølser,, som grundejerforeningen står for. Deltagerne skal selv

medbringe tilbeh Ør og drikkevarer.
Carsten Lau efterlyste frivillige til at deltage i arbejdet med arrangementet. Signe Larsen RV4
meldte sig.

Formanden oplyste, at vi løbet af april via vores gartner vil leje en lift til brug for trimning af den

store pil på bagstien ud for RV 48 samt fældning af de 2 meget store Bævreasp, som står på stykket
ind mod nyttehaver og sender massevis af skud op i området og ind i haverne.

Sankedagen vil finde sted søndag den 26. apr1l20l5.

Formanden tilkendegav, at det er sidste år vi omdeler referat af generalforsamlingen (ikke krævet

iflg. vedtægter). Vil fremover blive lagt på hjemmesiden og sendt til mail til alle der har tilmeldt
sig. Formanden opfordrede derfor til at alle meldte sig til mail listen.
Cartsen Lau oplyste, at ingen ved udsendelse på mail kan se andre modtagere.

Som referent og formand Som dirigent
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Rene Petersen RV 3 Ifenrik Rask RV 50

NB: SANKEDAGEN ER SØNDAG DEN 26. APRIL 2015.


