
Referat af den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Mariehøj 
21/3-2018 
 
 

1. Valg af dirigent & referent  
Dirigent blev Michael Beck Hansen (15) og referent blev Søren Boy Holst 
(27). Indkaldelsen var udsendt rettidigt i forhold til vedtægter og blev 
godkendt af de 20 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: 
- Fællesarealer (Tingbogen) 
- Støj fra motorvejen 
- Regulering af Vallensbækvej 
- Hævede køreflader på Nørrebred 
- Træer på fællesarealer 
- Dialogmøde om fremtidens Nordmark  

 
Der var mange kommentarer til beretningen angående problemerne med 
støj fra motorvejen, samt kommende jernbane der også blev 
kommenteret. Især at man fra Vallensbæk kommunes side ikke er villige 
til at foretage den forholdsvis lille investering det kræver, at få en gratis 
Gabionsmur og jordvold op på nordlig side af Holbækmotorvejen, der 
kunne fjerne mange af de nuværende og kommende støjproblemer. Der 
var blandt forsamlingen en undren over alle de ting kommunen vælger at 
bruge penge på, der betragtes som mindre vigtige end vores helbred og 
velvære, der ødelægges af den voldsomme støjbelastning nord for 
Holbækmotorvejen. 
 
Bestyrelsens beretning godkendes af forsamlingen. 
 

3. Kassereren fremlægger årsregnskabet  
Regnskabet fremlægges for forsamlingen og godkendes uden 
anmærkninger. Foreningens giro og konto nr. fremgå på udsendt brev, 
hvorved medlemmerne kan betale via netbank. Alternativt er man også 
velkommen til at betale kontant hos kasserer Jørn Bundgaard i nr. 29. – 
Skulle der være behov for et girokort kan dette erhverves hos 
kassereren. Med hensyn til udsendelse af information på mail opfordrer 
vi igen alle til at aflevere/fremsende deres email adresse til kasserer Jørn 
Bundgaard, Nørrebred 29, joern_bundgaard@oncable.dk (bemærk at 
man er selv ansvarlig for at meddele om ændring af email adressen). 
 

• 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. 1900kr. Dog var der efter 
budgetfremsendelse kommet en ekstra udgift på budgettet, da gartneren 



har vurderet et kirsebærtræ som svagt, med potentiale for brud i hårdt 
vejr, derfor blev det besluttet at få fældet træet ved næstkommende 
lejlighed. En udgift der tidligere har kostet 5-6000kr.  
Budgettet godkendes af forsamlingen. 
 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
- Valg af formand – Hans Henning Fischer (45) valgte at genopstille. 
Hans Henning blev valgt som ny formand uden modkandidat. 
- Valg af bestyrelsesmedlem – Klaus Hansen (114) modtog genvalg 
 

6. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen  
Anette Eriksen (114) blev valgt for en 1årig periode. 
 

7. Valg af revisorer  
Carsten Olsen blev genvalgt for en ny etårig periode.  
 
Eventuelt   
Under eventuelt var der ingen bemærkninger. 
 
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 2018 
 
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. 

http://www.marieh%C3%B8j.dk/

