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Referat af generalforsamling den 21. marts 2011
Mødet blev afholdt i Espebo fælleshus Ryetvej 113.
Tilstede fra bestyrelsen var Søren Thomassen, Katrine Grathe, Pia Eder, Lisa Hagedorn og Peter Hagedorn.
ad1/ Valg af dirigent.
Peter bød velkommen og forhørte sig om nogle af de fremmødte kunne tænke sig at være dirigent for mødet.
Pia Eder, Bostedet 5, blev valgt som dirigent. Pia startede med at konstatere at generalforsamlingen var
lovligt varslet. Tilstede var 15 stemmeberettigede parceller og i alt 20 personer.
ad2/ Protokol.
Peter Hagedorn forespurgte om der var bemærkninger til sidste ordinære generalforsamling 22. marts 2010.
Der var ingen kommentarer.
ad3/ Aflæggelse af formandens beretning.
Formand Peter Hagedorn afgav følgende beretning:

-----------------------------------------Ud over besvarelser vedrørende diverse henvendelser fra ejendomsmæglere vedrørende køb og salg af
boliger i kvarteret, har bestyrelsen afholdt et enkelt bestyrelsesmøde i året.
Formanden omtalte bestyrelsens dårlige samvittighed vedrørende opfølgning på trafikken i kvarteret.
Generelt var opfattelsen, at der er en lettelse i trafikken. Specielt efter kommunen har åbent mellem
Engstedet og Nørreskovvang.
Fastelavnsfesten var en succes – ialt 66 tilmeldte – både voksne med og uden børn mødte op. Vi har også
fået en del positive tilbagemeldinger også fra dem som ikke var med.
-----------------------------------------Kommentarer til formandens beretning:
• Der blev spurgt til ønsket om 40 km zone i kvarteret – er der stadig overvejelser herom. Bestyrelsen
følger fortsat med i kommunens tiltag vedrørende trafikken og har også fokus på ønsket om, at
nedsætte hastigheden i kvarteret.
Formandens beretning blev godkendt.
ad4/ Regnskab.
Kasserer Søren Thomassen gennemgik regnskabet for 2010. Ingen indtægter i år, som følge af det på
generalforsamlingen i 2010 vedtagne kontingentfrie år. Aktivitetsniveauet har også været lavt i 2010.
Grundejerforeningens indestående udgør 46.444 kr. ved udgangen af 2010.
Ingen Kommentarer til regnskab 2010. Regnskabet blev godkendt.
ad5/ Fastsættelse af godtgørelse.
Formue ca. 46 tkr.
Der udbetales ikke godtgørelse til formand og kasserer i 2010, som en konsekvens af det lave
aktivitetsniveau. Forslaget blev godkendt.
ad6/ Kontingent.
Kontingent på 0 kr./år blev vedtaget.
ad7/ Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
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ad8/ Valg.
Følgende blev valgt:
a) Formanden
b) Kasserer
c) Bestyrelsesmedlem
d) Suppleant
e) Revisor

Peter Hagedorn, Bostedet 1
Søren Thomassen, Nørrevænget 108
Lisa Hagedorn, Bostedet 1
Niels Jensen, Engstedet 39
Holger Henrichs, Nørrevænget 94

(genvalg)
(genvalg)
(genvalg)
(genvalg)
(genvalg)

ad9/ Eventuelt
To gange nægtede et af olieselskaberne at levere olie til en parcel, som følge af vejenes beskaffenhed i
vinter. Mængden af sne og kommunens manglende rydning af vejene er et problem. Vi skriver brev til
kommunen herom.
Hvad foregår der i barakkerne? Hvem er det der bruger dem? Bestyrelsen sender en forespørgsel til
kommunen herom.
En del indbrud i kvarteret. – kurt foreslog at man meldte sig som hjælp til politiet – tilmelding på #. Når politiet
har brug for hjælp til at holde øje med en bil eller en person i kvarteret, så ringer de.
Generalforsamlingen sluttede kl. 19:45, hvorefter der var et dejligt pølse og oste traktement.
Værløse den 21.03.2011
Referent:
Som dirigent:

Lisa Hagedorn
Pia Eder
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