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Referat af Generalforsamling tirsdag d. 28/3-2006 
 

37 fremmødte. 28 stemmeberettigede parceller. 

Inden generalforsamlingen havde Tilde Winterberg fra NESA Fibernet en halv times orientering med 
mulighed for spørgsmål ang. fibernetforbindelse. 

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:  

Så er der atter gået et år og det er tid til at holde generalforsamling igen. Denne gang har 
vi prøvet at holde mødet lidt anderledes, her i vores område på ”Oasen”, og det ser ud til 
at have givet resultat via det store fremmøde – det er dejligt. Jeg synes også at der denne 
gang er sket en del i foreningen i årets løb som har givet lidt at arbejde med af 
forskellige sager. 

Jeg vil gøre status og fortælle lidt om de sager vi har behandlet i bestyrelsen i årets løb.  

Lidt om Fiskebækvej 

Sidste år havde vi en del kommunikation med København Amt om manglende 
vejbelysning på Fiskebækvej. En del blev udbedret, men det blev aldrig perfekt. I 
efteråret efter kabelnedlægningen startede jeg igen med henvendelser dels på grund af 
manglende funktion af hastighedsmåler og igen manglende lys i enkelte gadelamper. 
Efter måneder er hastighedsmåleren nu repareret, men der mangler stadig lys i enkelte 
gadelamper og nu er vi startet forfra, da hastighedsmåleren i modsatte ende er ude af 
funktion. De er tunge at danse med, men motivationen er nok heller ikke så stor med den 
korte tid de har tilbage.  

Foreningens web-side 

Vores hjemmeside www.noerreskov.dk har nu været kørende i 2 år med Tina Bille, 
Nørreskovvang 96 som web-master. Vi besluttede sidste år at forsætte med siden og det 
er min fornemmelse at den bliver brugt lidt mere nu. Senest har vi lagt information ind 
om NESA fibernet projektet og vi vil gerne frem til at fremstille mindre papir og bruge 
websiden noget mere.  

Containere 

Vi har igen i år haft containere 2 gange til haveaffald, henholdsvis forår (28. maj) og 
efterår (30. oktober). De blev igen udnyttet flittigt begge gange. Vi skal igen beklage at 
det gik galt med bestillingen i foråret så containerdagene blev en uge forsinket i forhold 
til det planlagte. 

Høring om nedlæggelse af vej ved Ryetbo og åbning af Bostedet 

I maj måned modtog vi høringsforslag til vejændringer i forbindelse med udbygning af 
Ryetbo Plejehjem. Vi indsendte et høringssvar i form af kommentarer til forslaget. Man 
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kan sige at vi ikke direkte er involveret i ændringer for området men i et vist omfang er 
berørt af den tilstødende trafik. Vores kommentarer var en opfordring til at få foretaget 
en samlet vurdering af trafikforholdene gennem vores område. Dels krydset Bavnestedet 
- Fiskebækvej som efter vores opfattelse ikke egner sig til en forøget trafik uden 
ændringer, dels en vurdering af trafikken på Nørrevænget og Nørreskovvang med en 
overvejelse omkring hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nørrevænget. 

Kommentarer blev taget ad nota. Projektforslag 1 blev vedtaget og nyt forslag med 
lukning af Nørreskovvang ved Engstedet lagt til høring. Vi har ikke sendt yderligere 
kommentarer. 

Arbejdsdag i skoven 

Efter henvendelse fra et medlem om at bevoksningen ved vejen ned i Skoven 
(Nørreskovvangs forlængelse) havde behov for en udtynding, var det nødvendigt at 
indkalde til arbejdsdag blandt medlemmerne. Den 30. oktober mødte ca. 20 medlemmer 
frem og deltog i rydningen af træer og grene. Efter et par timer inklusiv hyggeligt 
samvær var arbejdet gennemført i et for årstiden fortræffeligt solskinsvejr. 

Deltagelse i støjdag i Farum med Lars Carpens 

I forbindelse med kommunevalget i november var vi inviteret til møde ovre i Farum 
omkring støjsagen ved motorvejen. Formålet med mødet var vel at få sagen i fokus og få 
den lokale politiske vinkel på sagen. Da vi er berørt af støjen fra motorvejen og støtter 
aktiviteter der kan fremme en støjdæmpning omkring motorvejen deltog vi i mødet ved 
Sven Thrysøe. Det er igangsat projekt omkring opfyldning med jord langs vejen i 
Farum, og der bliver nedsat en støjgruppe i Kommunen med 3-5 deltagere der følger 
med i aktiviteterne. Der er indgået tværpolitisk aftale med trafikpolitisk udvalg i 
folketinget omkring delfinansiering af støjbekæmpelse. 

Nabohøring om placering af TDC mast og radiohus ved Fiskebækvej og Skovlinien. 

I midten af januar dukkede der et brev op om en planlagt antenne her ved Fiskebækvej 
og Skovlinien. En 33 m mast med mobilantenner og en radiohytte på 13 m² skal efter 
forslaget placeres på dette sted. Eventuelle kommentarer og indsigelser skulle indsendes 
indenfor 14 dage. Vi har behandlet sagen og fremsendt kommentarer til Kommunen, 
hvor vi anbefaler at der ikke gives tilladelse. Placeringen ved ”indgangsporten” til 
Værløse er ikke god og vi ønsker ikke at muligheden for en rundkørsel i vejkrydset 
forhindres af et sådan projekt. Vi har formuleret en alternativ placering i skoven på den 
anden side af motorvejen. Vores henvendelse er endnu ikke besvaret. Samtidig har jeg 
skrevet et læserbrev i Værløse Nyt den 24. januar 2006 for at få informeret områdets 
beboere om projektet og vores holdning til det. 

Sommerfest 

Der blev heller ikke nogen sommerfest i år, men bestyrelsen vil stadig gerne opfordre 
medlemmer til at deltage i planlægningen af en sommerfest. Er der nogle som har gode 
ideer og vil bidrage med lidt arbejdskraft i et festudvalg hører vi gerne fra jer.  

Nye medlemmer   

4 ejendomme har skiftet ejer i det forløbne år og hermed er der kommet nye medlemmer 
til foreningen. Vi har udsendt velkomstbreve til de nye (mangler pt. 2) med orientering 
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om foreningens aktiviteter og opkrævning af det lille indmeldelsesgebyr. Jeg vil benytte 
lejligheden til at byde de nye velkommen i foreningen.  

NESA Fibernet 

Bestyrelsen har deltaget i et informationsmøde i februar omkring etableringen og 
lanceringen af fibernet i Værløse Kommune. Dette for at være på forkant med 
informationerne og kunne besvare medlemmernes henvendelser. Vi har lagt info på 
vores hjemmeside og nu er kampagnen i fuld gang ved de udsendte breve og øvrig 
information.   

Andet 

Jeg er blevet opfordret til at orientere om udstykningsplaner for Oasegrunden. Det 
eneste jeg kan sige er at en ejendomshandler har forespurgt Kommunen om 
byggemuligheder på grunden, og at det skal følge reglerne i lokalplanen for området. 
Det vil sige at der kan bygges 4 parceller alternativ 8 kædehuse på dette område. Hvilke 
planer der så i øvrigt foreligger er mig ubekendt. 

Jeg skal hermed overlade beretningen til generalforsamlingens behandling.     

 Beretningen blev diskuteret, bl.a. blev det nævnt, at der ofte er mange biler parkeret ved 
sommerhuset i skoven (Nørreskovvang 110). Huset er istandsat og solgt pr. 1. april. Oasens 
evt. udstykning blev også diskuteret.  

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.  

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Regnskabet viser et underskud, men det skyldes meget sene indbetalinger, som nu er i 
”kassen”.  

Angående containerleje gjorde Erik Møller opmærksom på, at det ikke er en lovlig 
beslutning, hvis bare én ikke vil deltage. Containerlejen har dog fungeret i mange år og er 
jo en generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen vil undersøge sagen.  

Herefter blev regnskabet godkendt med 27 stemmer.  

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag 

 • Forslag fra bestyrelsen angående kontingent vedtaget. Kontingentet forhøjes fra 250 kr. 
til 300 kr. fra 2006.  

 • Forslag om motorredskaber: Susanne Kriegbaum var klar over, at vi i 
grundejerforeningen ikke kan ”lovgive” om bestemte tidspunkter, men alle var enige om 
at henstille til at vise hensyn ved brug af motorredskaber, især om aftenen i og i 
weekenderne. Tina Bille nævnte en folder om emnet, som en anden grundejerforening 
har lavet.   

 • Forslag vedrørende udendørs pyntning af højtider, primært julen. Susanne Kriegbaum 
henviste til andre villakvarterer, hvor man ligefrem konkurrerer om mest overpyntede 
hus til jul. Da der ikke findes lovgivning på området, enedes man om en henstilling om 
at holde udsmykningen på et ”fornuftigt” plan. 

 • Forslag vedrørende fartdæmpning. Tina Bille redegjorde for sit meget fint 
gennemarbejdede forslag. Forslaget blev diskuteret ivrigt, bl.a. blev nævnt at bumpet, 
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hvor Nørreskovvang munder ud i Nørrevænget, har taget noget af hastigheden, men at 
der stadig køres stærkt i svinget inden bumpet. Kjeld Nielsen nævnte, at der tidligere var 
mere gennemkørende trafik pga. købmandsforretningen på Nørreskovvang. Poul-Erik 
nævnte evt. ændret trafikmængde på Nørreskovvang ifm. ændring af vejene ved Ryetbo 
plejehjem, der skal udvides hvor trafikken nu ledes ud på Ryetvej. Gennemførelse af 
trafiktælling ifm. Ryetboudvidelsen, på Fiskebækvej og Nørreskovvang blev foreslået.  

 Man enedes om at arbejde videre med forslagene og afvente, hvad kommunen agter at gøre, 
hvis trafikmængden øges. Tina Bille deltager i dette arbejde sammen med bestyrelsen.  

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 genvalgt som suppleant. 

Pkt. 7 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

 John Vinding blev genvalgt som revisor. 

 Anders Kjærsgaard blev valgt som revisorsuppleant. 

Pkt. 8 Eventuelt 

 Hundeluftning = hundeefterladenskaber – der opfordres kraftigt til at samle op efter sig.  

 Generalforsamlingsreferatet udsendt som e-mail i stedet for på papir blev nævnt som en 
mulighed.  

 Line Sørensen kom med en idé om at oprette en mailingliste, så man kan advare hinanden, 
når der er indbrud i kvarteret. Tine Bille sagde, at foreningens hjemmeside også kan bruges 
og mailadresser kan sendes til hende, så en liste kan oprettes.  

 En undskyldning til de medlemmer, der havde fuldmagter med. Ifølge lovenes §3 kan et 
medlem ikke afgive mere end 2 stemmer i alt. Så man kan altså medbringe én fuldmagt. 
Bestyrelsen havde fået sagt noget andet (det fik dog ikke betydning for 
afstemningsresultaterne). 

 Kontingent for 2006 er 300 kr. Indskud for nye medlemmer er fortsat 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 2006. Husk at skrive navn og adresse på 
betalingskortet, da vi ellers ikke kan se, hvem betalingen vedrører. 

 Containerdatoer blev fastsat til 20. maj og 14. oktober.  

 Vis hensyn til omkringboende, når der køres med motoriserede haveredskaber i aftentimer 
og weekend.  

 Vis hensyn til omkringboende, når I ”pynter” hus og have med lysende juleudsmykning. 

 Husk poser, når der luftens hund på vejene.  
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 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 
 Anders Kjærsgaard, Nørreskovvang 96 Revisorsuppleant 

 
Referatet godkendt af bestyrelsen: 
 

   

   

   

Poul Erik Arre Sven Thrysøe Erik Drejer 
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