GRUNDEJERFORENINGEN

NØRRESKOV
3500 VÆRLØSE
www.noerreskov.dk

Referat af Generalforsamling onsdag d. 17/3-2010
15 fremmødte. 13 stemmeberettigede parceller.

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:
En lang vinter er gået og det er igen blevet tid til den årlige generalforsamling. Året
2009 har i mange sammenhænge været et specielt år, finanskrise med deraf følgende
faldende priser på ejendomsmarkedet og et kraftigt indhug på eventuelle friværdier.
Ja det har været et hårdt år, men alligevel er det lykkedes for enkelte af vores
medlemmer at få solgt deres huse. For bestyrelsen har det nu ikke været det travleste
år, men alligevel vil jeg kort nævne hvad vi har beskæftiget os med, og hvilke emner
der har været på dagsordenen:
Trafiksikkerhed på veje i foreningens område.
Trafiksikkerheden omkring Fiskebækvej har ofte været på dagsordenen, enten pga. af
dialog med myndighederne omkring hastigheder, trafiksikkerhedssaneringer og
lignende. I 2009 er der ikke sket meget på dette punkt. Det var valgår og ingen skulle
måske love noget. Jeg har en enkelt gang i forbindelse med henvendelse omkring fejl
på hastighedsmålerne gjort opmærksom på/foreslået at der opsættes ”stærekasser” på
strækningen mellem Baunestedet og Nørrevænget, men ingen reaktion.
Det mest positive sidste år var nok renoveringen af Nørrevænget, hvor Kjeld Nielsen,
Nørrevænget 3 fik etableret et møde med folk fra Kommunen omkring sikkerhed.
Ideen var at få udført nogle sikkerhedsmæssige forbedringer i forbindelse med
renoveringen af vej og fortove på Nørrevænget.
Der blev diskuteret løsninger omkring sikkerhed ved Oasen, belysning ved krydset
Fiskebækvej, Skovlinien-Nørrevænget. Vi fik kopi af de udførte hastighedsmålinger
på Nørrevænget, blev lovet kopier af tilsvarende målinger på Fiskebækvej og stillet i
udsigt ”at nu sker der snart noget” ved krydset Nørrevænget – Fiskebækvej. Ikke
rundkørsel, men færdselssikkerhedsforbedringer.
Nørrevænget inkl. fortove blev renoveret. Det er blevet flot, men yderligere er ikke
sket. Vi har heller ikke hørt noget. Citat fra 2001 af daværende formand for teknik og
miljø ”Fiskebækvej vil ikke blive glemt”. Det er ikke sket så meget siden.
Foreningens web-side
Vores hjemmeside www.noerreskov.dk til infoforum for medlemmerne er gået lidt i
stå fordi vi ikke længere har rådighed over det program som skal til for at
vedligeholde siden. Vi har prøvet at løse problemet på anden vis, men det er ikke
lykkedes. Så vi er interesseret i at høre om nogen kan hjælpe med opgaven. Vi har
ikke rigtigt ressourcer til at indkøbe software for at fremtidssikre opgaven. Så hjælp
efterlyses. Alternativet er at vi bliver nød til at lukke siden ned.
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Containere
Vi har som vi plejer haft containere 2 gange til haveaffald, henholdsvis forår og
efterår. Vi har skiftet leverandør, og årsagen til det har været prisen. Bestyrelsen har
indhentet tilbud og fået en mere fordelagtig aftale med City Container, som har
betydet at vi har sparet ca. 4000,- kr. på den samme ydelse som i 2008. Vi foreslår at
køre videre med 5 containere som de foregående 2 år.
Bestyrelsen foreslår følgende containerdage i 2010: 15. og 16. maj samt 30. og 31.
oktober.
Fastelavnsfest
Spørgsmålet omkring afholdelse af Fastelavnsfest blev behandlet på vores møde i
januar. De 2 foregående år stod Tina og Anders, Nørreskovvang 96 for
planlægningen og afviklingen af fastelavnsfesten. Sidste år opfordrede vi andre til at
tage over. Ingen havde meldt sig, så vi besluttede at holde pause i år. Der er ny
mulighed til næste år, hvor man kan melde sig som festarrangør til den nye
bestyrelse.
Henvendelser fra medlemmer
Der har ikke været nogen henvendelser fra medlemmerne i 2009.
Henvendelser fra Kommunen
Oplæg til Kommuneplan 2010-2015 har været til høring. Vi gennemgik planen, men
indsendte ikke nogen ændringsforslag. Her i januar 2010 er planen blevet godkendt af
Kommunalbestyrelsen. Man kan rekvirere planen på Bibliotekerne eller downloade
den på Kommunens hjemmeside hvis det har interesse.
Efter valget har vi ikke hørt mere til privatiseringen af vores veje og
gadebelysningen.
Manglende kontingentindbetalinger
Vi har desværre igen i år haft en enkelt advokatsag på grund af kontingentrestance.
Det er noget vi nødigt gør fordi omkostningerne for restanten bliver uforholdsmæssig
store for et så lille beløb, men det har været nødvendigt.
Vi håber at vi kan undgå det i fremtiden. Det er kedeligt at vi skal bruge så mange
ressourcer på at inddrage et beløb på 300 kr.
Nye medlemmer
Der er kommet nye medlemmer til (4 parceller) siden sidste generalforsamling.
Normalt udsender vi en velkomstmappe til de nye sammen med en lille opkrævning
(250,-). Det kniber med at få oplysningerne fra ejendomshandlerne, så hvis der er nye
tilstede vil vi gerne have jeres navne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde de
nye velkommen i foreningen.
Afslutning
Jeg har nu siddet i bestyrelsen i 10 år, og alle årene som formand. Det har været en
spændende tid med mange forskellige opgaver. En af mine udfordringer var at få
gjort noget ved trafiksikkerheden på Fiskebækvej. Det har været en tung opgave med
mange sten på vejen med de forskellige udvalgsformænd, politiske løfter og
tilhørende vindretninger. Resultaterne er desværre delvist udeblevet.
Som det fremgår af indkaldelsen er jeg på valg i dag og har besluttet ikke at
genopstille. Nu må der nye og friske kræfter til. Jeg vil gerne sige tak for
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medlemmernes opbakning i de 10 år, og for det gode samarbejde med mine kolleger i
bestyrelsen.
Formanden overlod herefter beretningen til generalforsamlingens behandling.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet blev godkendt. Sven Thrysøe nævnte, at overskuddet for en stor del skyldes, at
vi har fået en mere fordelagtig containeraftale.

Pkt. 4

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

Pkt. 5

Valg af bestyrelse
På valg var Poul Erik Arre, som denne gang ikke ønskede at genopstille. Som nyt
bestyrelsesmedlem blev valgt Henrik Elgaard Jensen. Forsamlingen takkede Poul Erik for
hans arbejde som formand gennem 10 år og Poul Erik modtog to flasker vin.

Pkt. 6

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Torben Cruse blev valgt som suppleant.

Pkt. 7

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
John Vinding blev genvalgt som revisor (var ikke til stede men havde meddelt Sven
Thrysøe at han var villig til genvalg).
Anders Kjærsgaard blev genvalgt som revisorsuppleant.

Pkt. 8

Eventuelt
 Kjeld er som genbo til Oasen velorienteret mht. forholdene. Oasen er i gang med en
udvidelse. Den er i øjeblikket normeret til 80 børn, men skal opnormeres til 120 børn.
Dette vil medføre øget bustrafik på vejen. Udvidelsen kræver ingen nabohøring.
 Efter den snerige vinter var der henstilling fra flere af de fremmødte, at folk holder deres
fortove ryddet for sne. Desuden er der et problem med buskadser, der gror ud over
fortovet samt ophobede byggematerialer o.lign., der henligger gennem måneder. Vi må
igen opfordre til, at hække og buske klippes, så de ikke generer forbipasserende, samt at
byggematerialer, grusbunker, brændebunker o.lign. ikke henligger længere end højst
nødvendigt.
 På Nørreskovvang, der er en gennemkørselsvej, køres der stadig med alt for høj
hastighed. Det er typisk ikke Nørreskovvangs egne beboere, der kører for stærkt. Det er
utrygt for de mange familier med mindre børn, der er kommet til.
 Mht. den planlagte mobilmast på hjørnet af Skovlinien og Fiskebækvej, har vi ikke hørt
yderligere.
 Mht. Bus 500S har der før været ønske om at få den til at stoppe ved Nørrevænget, men
ved tidligere henvendelser til HT/Movia er ønsket blevet afvist med henvisning til
køreplanen, der ikke tillader flere stop. Ønsket blev fremsat på ny og bestyrelsen vil tage
sagen op igen.
 Det henstilles endnu engang, at hundeluftere samler op efter hunde.
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Kontingent for 2010 er uændret 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 2010. Husk at skrive navn og adresse på
betalingskortet, da vi ellers ikke kan se, hvem betalingen vedrører.
Containerdatoer blev fastsat til 15.-16. maj og 30.- 31. oktober.
Bestyrelsen har rekonstitueret sig således:
Henrik Elgaard Jensen, Nørreskovvang 62
Sven Thrysøe, Fiskebækvej 83
Tina Bille, Nørreskovvang 96
Torben Cruse, Nørrevænget 5
John Vinding, Nørreskovvang 67B
Anders Kjærsgaard, Nørreskovvang 96
Referatet godkendt af bestyrelsen:

Henrik Elgaard Jensen

Sven Thrysøe

Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
Revisor
Revisorsuppleant

