Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Mariehøj
20/3-2019

1. Valg af dirigent & referent
Dirigent blev Søren Boy Holst (27) og referent blev Michael Beck Hansen
(15). Indkaldelsen var udsendt rettidigt i forhold til vedtægter og blev
godkendt af de 15 parceller som var repræsenteret på mødet. Dirigenten
redegjorde kort for indholdet i dagsordenen, og gav efterfølgende ordet til
formanden.
2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen gennemgik følgende punkter:
- Støjbekæmpelse, herunder
o Kommunale løsningsforslag
o Mulige erhvervsbyggerier på Vallensbækvej
o Bestyrelsens anbefalinger
o Bestyrelsens fortsatte arbejde i denne sammenhæng
- Kommunale visioner med Nord, Syd og Landsbyen
- Indbrudsstatistik fra henholdsvis Nord og Syd
- Dialogmøde med kommunens Grundejerforeninger
Der var enkelte kommentarer til beretningen angående problemerne med
støj fra motorvejen, de mulige byggerier på de grønne områder på
Vallensbækvej, samt kommende jernbane der også blev kommenteret.
Det blev også til et enkelt spørgsmål om hvorvidt den meget omtalte
hastighedsnedsættelse, der havde været debatteret i medierne, kunne
forventes at blive effektueret: hvortil bestyrelsen svarede at man ikke så
dette som en sandsynlig løsning. Hertil var der for mange indikatorer der
pegende i den anden retning og derudover havde det uafhængige
rådgivningsfirma Nej Til Trafikstøj også tilkendegivet at en
hastighedsnedsættelse til 90 km/t ikke ville opnå et tilfredsstillende
resultat. Så det virkede heller ikke aktuelt i deres perspektiv.
Bestyrelsens beretning godkendes af forsamlingen.
3. Kassereren fremlægger årsregnskabet
Regnskabet, der er blevet til på baggrund af foreningens 110
medlemmer som alle har betalt, fremlægges for forsamlingen og
godkendes.
Eneste bemærkning er, at der er en ekstraordinær udgift på kr. 10.438
der skyldes fældning og gnubning af et kirsebærtræ, hvilket blev besluttet
på seneste generalforsamling efter budgettet var vedtaget.
Foreningens giro og konto nr. fremgår af udsendt brev, hvorved
medlemmerne kan betale via netbank. Alternativt er man også
velkommen til at betale kontant/Mobilepay til kasserer Jørn Bundgaard i
nr. 29. – Skulle der være behov for et girokort kan dette erhverves hos
kassereren.
•

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af budget herunder fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdelses på de 600kr pr år, med
et forventet overskud på ca. 1.550kr.
Budgettet godkendes af forsamlingen.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af Næstformand – Michael Beck Hansen (15) valgte at genopstille.
Michael Beck Hansen blev valgt som næstformand uden modkandidat.
- Valg af Kasserer – Jørn Bundgaard (29) valgte at genopstille.
Jørn Bundgaard blev valgt som kasserer uden modkandidat
- Valg af Bestyrelsesmedlem – Søren Boy Holst (27)
Søren Boy Holst blev valgt som Bestyrelsesmedlem uden modkandidat.
6. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen
Anette Eriksen (114) blev genvalgt for en ny 1årig periode.
7. Valg af revisorer
Carsten Olsen blev genvalgt for en ny 1årig periode.

-

-

Eventuelt
Under eventuelt var der spørgsmål til
Næralarm, om det kunne anbefales og om det virkede.
Hertil svarede 3 beboere og brugere af systemet at de var tilfredse og
kunne anbefale det. Det blev yderligere meddelt at der pt. var 8 brugere
på netværket, hvor netværkets brugere alarmeres ved ubudne gæster.
Til en orientering til børnefamilier, blev det bemærket at man kan gøre
brug af daginstitutionernes legepladser, uden for åbningstid.
Det blev bemærket at der ved flere lejligheder var blevet observeret biler
på Horsestien (en cykel- og gangsti), endda med høj fart og at vi, fra
Politiets side, var blevet opfordret til at ringe 114, såfremt dette måtte ske
igen.
Husk stadig at alle som er interesserede i at modtage informationer fra
foreningen via e-mail, kan kontakte kassereren Jørn Bundgaard i nr. 29
(joern_bundgaard@oncable.dk) og oplys mailadressen. Alle der ikke kan
eller har lyst til at modtage e-mails, vil naturligvis få informationerne
omdelt på papir som hidtil.
20:22 afsluttedes forsamlingen i god ro og orden.
Tak for fremmøde og hyggeligt samvær til de 30 deltagere.
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Husk at indbetale det årlige kontingent på 600kr inden den 1. maj 2019
Bankoverførsel til: Regnr.: 1551 kontonr.: 7190719
Giro indbetaling til: +01 – 7190719
MobilePay til: 28606150
I alle tilfælde påføres Nørrebred xx (xx = dit hus nr.)
Har man ikke mulighed for at overføre, er man også velkommen til at betale kontant til
kasserer Jørn Bundgaard, Nørrebred 29.

