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Grundejerforeningen “Rygetlund” 
E-mail: bestyrelsen@rygetlund.dk                                         Internet www.rygetlund.dk  

Værløse 17. april 2013 
 

Referat af generalforsamling den 19. marts 2013 
 
Mødet blev afholdt i Espebo fælleshus Ryetvej 113. 
 
Tilstede fra bestyrelsen var: Katrine Grathe, Lisa Hagedorn, Peter Hagedorn og Søren Thomassen. 
 
ad1/ Valg af dirigent. 
Peter bød velkommen og forhørte sig om nogle af de fremmødte kunne tænke sig at være dirigent for mødet. 
Søren Thomassen, Nørrevænget 108 blev valgt som dirigent.  
Tilstede var 11 stemmeberettigede parceller og i alt 15 personer. 
 
ad2/ Protokol. 
Referatet fra sidste ordinære generalforsamling 27. marts 2012 blev ikke læst op. 
Der var ingen kommentarer. 
 
ad3/ Aflæggelse af formandens beretning. 
Formand Peter Hagedorn afgav følgende beretning: 

------------------------------------------ 
Det forgangne år budt på et enkelt bestyrelsesmøde. Med mindre der kommer sager, er det nok det møde 
niveau, vi vil fortsætte med. 
 
I den tid jeg har været i bestyrelsen, kan jeg ikke huske, at vi har modtaget så megen information fra kom-
munen. Jeg kan se, at kommunen har startet en del initiativer og kommunikerer disse aktivt til grundejerfor-
eningerne og igennem kommunens hjemmeside samt i vores lokalavis til borgerne. 
 
Kommunen har bl.a. informeret om følgende: 

• Initiativer og orienteringsmøde(r) omkring energibesparelser og energi initativer under overskriften 
"Sammen om energimodernisering" (afholdt september 2012) 

• Kommunen inviterer til debat omkring beskyttelse og benyttelse af Søndersø, som kommunen over-
tog ansvaret for 1. juli 2012. Forslag til idéer kan sendes til kommunen fra 4. marts til 7. april 2013. 

• Nyhedsbrev nr. 4 til grundejerforeningerne i Furesø kommune (4. februar 2013) 
o Furesøkommune deltager i messen Bolig & Livstil (16-17. februar) 
o Energirådgivningscafé på Rådhuset (7. marts og 4. april) 
o Galaksen: "Gør-det-selv" aften med Energitjenesten. (23. april) 
o Møde/Info om resultatet af "Sammen om energimodernisering" (maj/juni) 

• Nyhedsbrev nr. 5 til grundejerforeningerne i Furesø kommune (7. marts 2013) 
o Om Bolig- og Livsstilsmessen i februar. 
o Tilskudsmuligheder og nedsat el-afgift 

 
Vi er nu igang med at give vores hjemmeside en total overhaling. Det betyder nyt udseende samt forhåbent-
lig en hjemmeside, hvor vores medlemmer af og til får lyst til at kigge forbi. 
Det vil aldrig blive en side med daglige/ugentlig nyheder, men det skal være et sted, hvor bestyrelsen kan 
kommunikere nyheder og informationer relevante for foreningen. Et godt eksempel er informationerne fra 
Kommunen, som er nævnt ovenfor. Vi har også et ønske om at prøve, om ikke vi kan benytte rundsendelse 
af informationer via emails istedet for runddelt via papir. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
ad4/ Regnskab. 
Kasserer Søren Thomassen gennemgik regnskabet for 2012. 
Ikke det store aktivitetsniveau. Kun Generalforsamling og ét bestyrelsesmøde, så omkostningerne i år har 
ikke været så høje. 
Grundejerforeningens indestående udgør 41.078 kr. ved udgangen af 2012. 
Ingen kommentarer til regnskab 2012 og regnskabet blev godkendt. 
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ad5/ Fastsættelse af godtgørelse. 
Det forslåes, at der ikke udbetales godtgørelse til formand og kasserer i 2013. 
Forslaget blev godkendt. 
 
ad6/ Kontingent. 
Kontingent på 0 kr./år blev vedtaget. 
 
ad7/ Indkomne forslag. 
Bestyrelsen har foreslået, at bestyrelsen fremover vil overgå til elektronisk udsendelse af kommunikation fra 
bestyrelsen i det omfang dette kan lade sig gøre. Der er intet i vedtægterne, der forhindre dette. 
 
Det blev aftalt at sende en flyer ud, hvor det fremgår, at udsendelsen fremover tilgår grundejerforeningens 
medlemmer elektronisk. 
 
Ingen yderligere indkomne forslag. 
 
ad8/ Valg. 
Følgende blev valgt: 
a) Formanden Peter Hagedorn, Bostedet 1 (genvalg) 
b) Kasserer Søren Thomassen, Nørrevænget 108 (genvalg) 
c) Bestyrelsesmedlem Niels Jensen, Engstedet 39 (nyvalg / tidligere suppleant) 
d) Suppleant Karsten Petersen, Engstedet 21 (nyvalg) 
e) Revisor Holger Henrichs, Nørrevænget 94 (genvalg) 
 

ad9/ Eventuelt 

Farten er stadig høj i kvarteret. Muligheden for hastighedsbegrænsninger blev diskuteret. Bestyrelsen vil 
endnu engang opfordre til, at beboerne og deres besøgende er opmærksomme på hastigheden. 
 
Ønske om 40 km/t i kvarteret - Bestyrelsen sender anmodning til kommunen herom. 
 
Ønske om øget brug af nabohjælp - hvornår skal man blande sig - mulighed for at tilmelde sig på hjemmesi-
den - www.nabohjaelp.dk 
Hvis alle tilmelder sig ordningen vedr. nabohjælp, kan vi få skilte op i området og på postkassen. 
 
Arrangere generalforsamlingen på den samme dag, hvert år, fx. den 3. tirsdag i marts, så kunne fremmødet 
til generalforsamlingen måske øges. Hvis bestyrelsen får alle email adresser, så er der mulighed for, at ud-
sende en reminder lidt tidligere. 
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19:57, hvorefter der var et dejligt pølse- og ostetraktement. 
 
Dirigent: Søren Thomassen 
Referent: Lisa Hagedorn 


