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Referat af Generalforsamling onsdag d. 24/3-2004

Pkt. 1 Valg af dirigent
Kjeld Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
Poul Erik Arre informerede som følger:

Et år går hurtigt og når man gør status før generalforsamlingen synes det ikke som om der
har været så meget at tage sig af i bestyrelsen. Alligevel har vi dog haft lidt til de afholdte
møder i perioden:

Trafikforholdene på Fiskebækvej
Der er ikke sket nogen udvikling efter de skriftlige henvendelser i slutningen af 2002 til
henholdsvis KBH Amt og Værløse Kommune.
Vores henvendelse resulterede i et brev fra Værløse Kommune til København Amt,
fremsendt i november 2002. I brevet opfordrer Kommunen til afholdelse af et møde med
Amtet omkring konkrete forbedringer på strækningen mellem Baunestedet og Nørrevænget
(etablering af byport, rundkørsel mv.). Vi er efterfølgende blevet orienteret om at der har
været afholdt møde i december 2002 mellem Gladsaxe Politi, Værløse Kommune og Amtet,
hvor forskellige løsninger har været diskuteret. Eventuelle løsninger skal behandles og
prioriteres i de politiske udvalg i henholdsvis amt og kommune. Vi er lovet at blive
orienteret når nyt sker i sagen. Ved telefonisk henvendelse til Teknisk Forvaltning den 23.
marts 04 blev følgende oplyst: Der har været afholdt flere møder mellem KBH Amt og
Værløse Kommune i det forløbne år, og der er flere forslag til indføring af forbedringer på
Fiskebækvej. Dels omkring trafiksikkerheden i krydset Ryetvej/Fiskebækvej/ Skovgårds
Alle og krydset ved Skovlinien/Nørrevænget. Amtet prioriterer stadig efter at trafiksanere,
hvor der sker flest alvorlige ulykker, men Værløse Kommune overvejer at medfinansiere
løsninger omkring Fiskebækvej, og det kan være afgørende for at få noget i gang.
Bestyrelsen vil i den nye periode følge op på hvad der er planlagt/sker på området.

Hjemmeside til foreningen
Tine Bille, Nørreskovvang 96 har arbejdet ihærdigt med at fremstille en hjemmeside til
foreningen og vi burde have fået den i luften, men nu får vi sat det i værk efter
generalforsamlingen. Domænet bliver www.noerreskov.dk . Hjemmesiden indeholder
nyttige oplysninger om foreningen, love og regler, links til lokalplaner og vigtig information
til kommunen.

Sommerfest
Det lykkedes ikke at arrangere nogen fest sidste sommer da det var svært at få nogle til at
deltage som festarrangører. Men vi kan jo prøve igen i år.

Containere
Vi har som vanligt haft containere 2 gange i årets løb henholdsvis 24. maj og 25. oktober, og
de blev udnyttet flittigt.
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Støj fra Hillerød Motorvejen
Vi har sidste år tilsluttet os skrivelse fra samtlige grundejerforeninger og boligforeninger i
Værløse til Trafikministeren og underskrevet en erklæring, om at bestyrelsen og foreningen
bakker op omkring behov for en støjdæmpning af motorvejen. Borgmesteren har samtidig
været aktiv i sagen og støttet op om henvendelsen. Vi kender pt. ikke den aktuelle status.

Andre områder/sager
Også i denne periode er der kommet nye beboere og hermed nye medlemmer til foreningen.
Vi har udsendt velkomstbreve med orientering om foreningens aktiviteter. Jeg vil benytte
lejligheden til at byde de nye velkommen. Desværre er ejendomshandlerne ikke så flinke til
at underrette os om nye ejere så det er lidt besværligt at finde navne på nye ejere.
Vi bruger desværre også lidt tid på at få kontingentet hjem fra alle. Der er altid nogle enkelte
som kræver ekstra rykkere og opfølgning. Så jeg vil gerne opfordre til at der betales rettidigt.
I yderste konsekvens bliver det meget dyrt når vi sætter advokat på til inddrivelse af
restancer.
Vi har så udarbejdet et revideret oplæg til foreningens love som vi vil behandle som separat
punkt senere.
Jeg skal hermed overlade beretningen til generalforsamlingens behandling.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt. Kontingentet er uændret. Behov for en forsikring undersøges.

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har ifølge forslag på sidste års generalforsamling revideret
grundejerforeningens love for at gøre disse mere tidssvarende. Hver enkelt punkt blev læst
op og behandlet, og de reviderede love blev derefter enstemmigt godkendt.

Pkt. 5 Valg af bestyrelse
På valg var Poul Erik Arre, der blev genvalgt med akklamation.

Pkt. 6 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Tina Bille blev valgt som suppleant.

Pkt. 7 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
John Vinding blev genvalgt som revisor.
Merete Kristensen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 8 Eventuelt
Det henstilles, at brugen af motoriserede haveredskaber i weekenderne begrænses.
Bestyrelsen undersøger muligheden for en sommerfest / jubilæumsfest.

Kontingent for 2004 er uændret 250 kr. Indskud for nye medlemmer er 250 kr.
Giroindbetalingskort er vedlagt generalforsamlingsreferatet. Det henstilles til medlemmerne
at betale kontingent til tiden, da der ellers må påregnes rykkergebyr på 50 kr. Sidste
rettidige indbetalingsdato er 30. juni 2004. Husk at skrive navn og adresse på
betalingskortet, da vi ellers ikke kan se, hvem betalingen vedrører.
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Containerdatoer blev fastsat til 22. maj og 23. oktober.

Mulighed for en lån af en kommunal kompostkværn undersøges..

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Poul Erik Arre, Fiskebækvej 67 Formand
Sven Thrysøe, Fiskebækvej 83 Kasserer
Erik Drejer, Fiskebækvej 71 Bestyrelsesmedlem
Tina Bille, Nørreskovvang 96 Bestyrelsessuppleant
John Vinding, Nørreskovvang 67B Revisor
Merete Kristensen, Nørreskovvang 76 Revisorsuppleant

Referatet godkendt af bestyrelsen:

Poul Erik Arre Sven Thrysøe Erik Drejer

16/4-2004 / ST


