Generalforsamling 19/3-2019

1) Dirigent: Stine Brandt Jensen
2) Referent: René Larsen
3) Bestyrelsens beretning; Formand Mia fortalte om året der er gået siden sidste generalforsamling,
ud fra det oplæg der er blevet uddelt sammen med andre papir ved ankomst.
Spørgsmål;
K105: Mht kørsel på stier, Kan der sættes bum op? Bestyrelse: Det er blevet overvejet men føler ikke det er
det der skal til.
K136: Asfalt, hvor skal det skiftes? Bestyrelse: Boligstier og sti ved de ulige rækker.
K153: Kloaker? Hvor meget er der kigget efter, Kloakker flyder stadig over ved søen. Bestyrelse: Vi skal
kigge ekstra godt efter og skal nok overveje det.
K54: Kloakker ned af kirsebærvangen kan ikke trække vand. Bestyrelse: Vi tager det ved forslag.
Beretningen er godkendt.
4) Bestyrelsen er ganske godt tilfredse med hvordan det går med betaling af kontingent. Legepladser
blev nævnt mhb. På overskridelse af budget men der er overskud på anden konto hvor pengene
måske burde havde været brugt fra.
K153: Hvornår er lån blevet færdig betalt? Bestyrelse: Ca 1/5 – 2019. Regnskabet er godkendt.
5) Første forslag kom fra bestyrelsen: Asfalteringsprojekt. Richard fortalte om forløb med indhentning
af tilbud og årsag til den lange procedure og belæg for forslag.
Å202: Er de 1,8 Million inkl alt eller kan beløbet blive større hvis der findes problem med kloak? Bestyrelse:
nej, for forslag er kun til asfalt, kloakering er et punkt for sig.
K54: Mht konsulent, er der taget højde for der skal grappes af. Bestyrelse: Ja det er der fokus på så der ikke
kommer bekymringer om asfalt op ad skurens sidebeklæning.
Å202: Synes det er en god ide der skal grappes af.
K116: Er der taget kontakt til fjernvarme og kabelnet. Bestyrelse: Det er et godt spørgsmål og det vil blive
taget med.
Bestyrelsen er godt klar over de problemer der med kloakkerne og der er stor fokus på det.
K105: Udtrykker bekymring for tidshorisont om at tilbud ikke udløber. Bestyrelse: Det er der taget højde
for, hvilket også er årsag til de føler der skal konsulentfirma ind over.
K153: Hvad er retnings gang for arbejde. Bestyrelse: Tilbuddet skal laves og fremlægges før der bliver set på
kloakker.
Medlemmer for 33, imod 0. Forslag er enstemmigt vedtaget.
Andet forslag kommer fra K 2F: Vil gerne have der bliver sat ladestationer op på.
K153: Kommunen har en snarig plan om at der skal sættes lade områdeer op i henhold til ny lokalplan.
K116: Husk at tage højde for udgravning inden afsfalt arbejde.
K105: Personen er her ikke og føler der er meget uvished om forslaget og har spørgsmål der ikke kan
besvares.
Bestyrelse: Vi føler der er gjort det arbejde der skal for at tilfredsstille forslags stiller, men forklarer at det
ikke føles som det rigtig at gøre pt. Der er taget kontakt til clever og de sagde det ville blive dyrt for
noget der pt ikke er brug for. Føler forslaget er meget forenklet.
Medlemmer For 0, Imod 27, Blanke 6. forslaget er ikke godkendt.
6) Budget. Claus Fremlagde budget.

K60: Føler kontigent er billigt og ville ikke have problem med en evt forøgelse.
K78: Der skal optages nyt lån, er det overvejet. Bestyrelse: Der skal indhentes bud fra min 3 banker.
Budgettet er godkendt.
7) Mia er genvalgt, Henrik er Genvalgt, René er enstemmigt indvalgt
Suppleant: 1. supp; K38 Flemming Jørgensen, 2. supp; 190 Stine Brandt Jensen
8) Revissor: Å202 Michael B K54 Flemming B
Suppleanter: K78 René Haugner samt K56 Allan Kjær
9) Eventuelt
K105: Hvor ledes med lamper langs søen, hvem tilhører de? Bestyrelse: det gør Kommunen.
K153: Der er mange steder hvor stensætning skrider.
K64: En kommentar til beløb i kontingent, anmoder om holdning til kontingent evt kunne hæves der var
bred støtte om dette.
K78: Har set der er meget trafik på Facebook vedr. tyveri af hjul om der er nogen der ved noget om dette.
Bestyrelse melder det ikke er noget de for info om. K186: Føler ikke det er et genganer problem.
K116: Belysning? Er det Egedal kommunes ansvar. Kunne godt tænke sig mere lys fordi der er meget mørkt.
Eller er det noget vi kunne gøre noget ved. Bestyrelse: det er lidt et mix, der er nogle lamper der er
der som egentlig ikke burde være der, resten er kommunens. Ørstad har fortalt at de har valgt at
sætte de pærer i der sidder pga Lys i beboeres stuer.
K54: Utilfreds med kommunen.
K153: Mht indbrud. Nabohjælp og generelt at tilkendegive sig når man er ude.
K136: Nytilflyttet, Vil der blive kigget på at lave en oversigt over hvem der ejer hvilke carport. Bestyrelse: Ja
det er noget vi rigtig gerne vil gøre, men der er ikke rigtig nogen der ved hvem der ejer hvad og vi er
i gang med at prøve at få en optegnelse over hvad der er af, vi skal bare have fundet ud af en måde
at få omdelt til alle beboere om hvem der ejer hvad. K105: må de ikke nummeres i henhold til
lokalplan? Dette er bestyrelsen uvist og vil tages med. K55: Tilbyder hjælp til eventuel optegnelse
over hvem der ejer hvad. Å232: Tilbyder også sin hjælp.
K105: Kan der laves mere plads på stierne. Bestyrelse: Det er der allerede noget som der er i gang med at
blive gjort noget ved.
K55: Græs vokser ind over stier, kan vi bede gartnere om at gøre noget ved det. Bestyrelse: jo og hvis flere
af denne type problemer opstår anbefaler vi at sende bestyrelsen en mail.
K186: Langs åen der løber langs stien, hvorfor er det blevet beskåret voldsomt? Bestyrelse: Det er for at
gartner kan komme ind på dan anden side og klippe hæk og budskads da dette ikke er blevet gjort
rigtig længe.
K130: Mht Søloppen, kunne vi godt tænk os at ”overtage” og vil gerne høre fra andre hvis der er andre der
vil være med.
K190: Mht loppemarked, Vi startede loppemarkedet og føler det er et godt initiativ og håber det bliver
holdt ved lige.
Hele generalforsamlingen forløb stille og roligt og med godt humør. Bestyrelsen takker for en hyggelig og
informativ aften.

