
 

Referat af ordinær generalforsamling - 29. marts 2017 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Formandens beretning 
4. Regnskab 2016 
5. Kontingent og budget 2017 
6. Indkomne forslag 

a. Fortsættelse af eksisterende snerydningsaftale alle ugens dage 
7. Valg 
8. Eventuelt 

 
1. Valg af dirigent 
Daniel Brøgger, Dagmarvej 24 blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og 
spurgte forsamlingen om alle havde fået indkaldelsen rettidigt. Der var ingen indsigelser så 
generalforsamlingen blev konstateret lovlig. 
 
2. Valg af stemmeudvalg 
Karen Glarbo, Marievej 21 og Lykke Hansen, Dagmarvej 30 blev valgt til stemmeudvalg. 
 
3. Formandens beretning 
Formanden indledte med, at der i det forløbne år var afholdt 5 bestyrelsesmøder. 
 
Der er indgået aftale om snerydning med en ny entreprenør, hvilket har betydet, at 
udgifterne er blevet reduceret og at der sker saltning i forbindelse med snerydningen. 
 
Dele af området har fået nye eller renoverede fortov – ikke uden visse udfordringer. Nogle 
steder har det været nødvendigt at omlægge indkørslerne. Fortovet er visse steder blevet 
højere og bredere. 
Udkørslerne er for nogles vedkommende blevet en del stejlere. 
Bestyrelse var ikke på forhånd blevet orienteret om kommunens planer. 
Disse nye fortove har samtidig betydet, at det ikke er muligt at få mere end en dobbelt 
opkørsel. 
Der er flere biler, der bliver parkeret på vejene og delvist på fortovet. 
Renoveringen af vejene – som man foretog før anlægning af fortovene(!) – er også udført. 
Arbejdet med fortovene har desværre flere steder medført skader på vejbelægning. 
Kommunen har været ude og afmærke hvor der skal ske udbedring, men ikke alle er 
skader er mærket af. 
 
Der er også kommet en ny affaldsordning, der indebærer at vi skal sortere affaldet. Det har 
også betydet, at alle har fået nye og flere affaldsspande. Kommunen har udsendt 
orientering om dette. Den nye affaldsordning træder i kraft 1. april 2017.  
 
Der er sket mange nye indflytninger i området – et generationsskifte syntes på vej med 
nye huse. Dette indebærer også at der er kommet et ekstra medlem, idet en grund er 
blevet opdelt til 2 boliger.  
 



 

Velkommen til alle nye beboere og medlemmer. 
 
 
Formandens beretning blev efterfølgende godkendt af forsamlingen. 
 
4. Regnskab 2016 
Regnskabet for 2016 er revideret og godkendt af de to revisorer ultimo februar 2017. 
 
Omkring snerydning skal bemærkes at udgiften vedrører forrige sæson (2015/16) og 
derfor er inden skift af entreprenør. 
 
Regnskabet udviser et underskud på 4.522 kr. hvilket skyldes restancer på i alt  
4.800 kr. ved årsskiftet. 
 
Den samlede beholdning udgør primo marts ca. kr. 62.000 hvor snerydning (2016/17) med 
ny entreprenør er betalt. 
 
Regnskabet herefter godkendt af forsamlingen.  
 
6. Indkomne forslag 
Dette pkt. blev taget før pkt. 5 da vedtagelse grundet indflydelse på kontingent. 
 
Bestyrelsen havde fremsat forslag om uændret fortsættelse af aftale om snerydning alle 
ugens dage.  
Formanden orienterede om indholdet af aftalen dvs. snerydning alle ugens dage, inkl.  
saltning. Herefter blev stemt om forslaget: 
 

Afstemningsresultat:  For: 15 Imod: 1 Undlod: 0 
 
 
 
5. Kontingent og budget 2017 
Bestyrelsen havde, ved vedtagelse af forslag om snerydning, foreslået et årligt kontingent 
på kr. 300. 
På budgettet giver det et underskud på kr. -27.000 fordi aftalen med den nye entreprenør 
betyder at udgiften betales i to rater: Første rate i december 2017 og anden rate i februar 
2018. Det betyder at der i budgettet for 2017 skal indregnes betaling for hele sæsonen 
2016/17 samt første rate at sæsonen 2017/18. Dette underskud dækkes af foreningens 
kassebeholdning. 
Herefter blev der stemt om det foreslåede budget og kontingent: 
  

Afstemningsresultat:  For: 16 Imod: 0 Undlod: 0 
 
Kontingentet for 2017 blev derved kr. 300. 



 

 
7. Valg til bestyrelsen 
Følgende blev valgt. 
 
 Formand   Per Koch, Johannevej 16  (for 2 år) 
 Medlem  Leif Esmarch, Annavej 1  (for 2 år) 
 Suppleant  Daniel Brøgger, Dagmarvej 24  (for 1 år) 
 Revisor  Lykke Hansen, Dagmarvej 30  (for 2 år)  
 Rev.supl.  Karen Glarbo, Marievej 21 (for 1 år) 
 
8. Eventuelt 
 
Det kniber desværre stadig visse steder med klippe hækken så den ikke dækker fortovet. 
Hække skal holdes inde på egen matrikel dvs. at hækken ikke må række ud over 
fortovsfliser og dermed være til gene for gående. Alt for mange grundejere i Skovlunde 
Villaby overholder ikke denne regel men spærrer halvdelen eller mere af fortovets fliser. 
 
Så derfor kære villaejer: Klip din hæk ind så det bliver muligt at gå uhindret på fortovet.  
 
Der blev også gjort opmærksom på at der stadig er hundeejere der glemmer at tage 
efterladenskaberne med sig. Udover de umiddelbare gener er der også risikoen for at 
hunde ad den vej smitter hinanden. Husk derfor poser når du går tur – og ryd op efter 
hunden. 
 
Beboere på Dagmarvej oplyste at bussen kører lige lovligt stærkt på de små veje. 
Bestyrelsen retter henvendelse til kommunen om dette. 
 
 
Efter endt diskussion takkede formanden for god ro og orden. 
Generalforsamlingen slut kl. 19.50. 
 
På generalforsamlingen var i alt 16 parceller repræsenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigent: Daniel Brøgger          Formand: Per Koch                 Referent: Leif Olsen 
 
 
--------------------------------          -----------------------------------------        ---------------------------- 



 

Den samlede bestyrelse pr. 1. april 2017 
 
 Formand Per Koch, Johannevej 16 (på valg i 2019) 
 Kasserer Leif Olsen, Agnetevej 10  (på valg i 2018) 
 Medlem Niels Hansen, Agnetevej 12 (på valg i 2018) 
 Medlem Leif Esmarch, Annavej 1  (på valg i 2019) 
 Medlem Christian Jensen, Johannevej 10  (på valg i 2018) 
 Suppleant Daniel Brøgger, Dagmarvej 24 (på valg i 2018) 
 Revisor Arne Andersen, Torvevej 30 (på valg i 2018) 
 Revisor Lykke Hansen, Dagmarvej 30 (på valg i 2019) 
 Rev. Supl.  Karen Glarbo, Marievej 21, (på valg i 2018) 
 
 
Vedtaget Budget for 2017 
 

Udgifter: 
  

Indtægter: 
  

       

Snerydning 60.000 
 

Kontingent 
120 x 

300 36.000 
 Møder / 

Generalforsamling 2.000 
     Hjemmeside 300 
     Gebyrer, kontorart. mm. 500 
     

       Forventet underskud -26.800 
     

       BALANCE 36.000 
   

36.000 
 

        
 


