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Generalforsam I i ng 2022

Den22. marts kl. 19.30 i salen under Olstykke bibliotek.

Referat og forhandlingsprotokol

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lars N. Hanseno Stenbukken 14. Lars blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt.
Der var i alt 46 grundejere representeret, heraf 8 i form af fuldmagter : 92 stemmer, hvilket
betod, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Der blev nedsat et stemmetaller - udvalg bestAende af :

Bjarne, Stenbukken 8 og Katj4 Stenbukken l1

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretringen, som blev sendt pimail til grundejerne 5.3. Beretningen
ligger pi hjemmesiden.

Sporgsmil fra salen til beretningen: Der var kommentarer i forbindelse med stophaner, og bl.a.
nevnte St.8, at det lille metalskilt pi husene viste, hvor stophanen er placeret. Ls.39 fortalte, at
Novafos efter 4 timers gravearbejde havde konstateret, at der ikke var stophane hos dem, mens
St. 41 n&rrnte, at deres stophane var aftlekket 1,3 m nede i jorden og fart op til overfladen. En
grundejer n@vnte, at der er stophaner ved alle husene, men det er de farreste steder, at de kan ses
/ betjenes ved overfladen. Fonnanden n&vote, at Novafos har skrevet, at de i forbindelse med
den kommende renovering af ledningsnettet vil etablere stophaner ved de huse, der mangler.
Ls.42 spurgte til, hvornar fibernettet gik i gang, og hertil svarede flere grundejere, at man blot
skal henvende sig hos en udbyder efter eget uulg, - fibemettet er allerede brugbart, og at tilmelde
sig er nemt.

Beretningen blev taget til eftenetning.

3. Forehggelse af det reviderede regnskab for det forlsbne Sr til godkendelse.

Kasserer Karin Jgnsson kommenterede det fremlagte regnskab.

Regnskabet blev godkendt ved akklamation.

4. Behandling af indkomne forslag

4.1. Fonslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen havde 5 forslag vedrsrende vedtegtsrndringer.
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Dirigenten konstaterede, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig til at godkende

vedtrgtsrendringer, da det krever fremmsde fra315 parceller: 104 parceller, og kun 46

parceller vaf, representeret. Dirigenten foreslog derfor afstemning omo at der indkaldes til
ekstraordinrr generalforsamling, hvor forslagene behandles og kan vedtages med simpelt flertal
(vedtregter $10 stk. 3 afsnit 2 og3).

St. 8 spurgte til fordeling af honorar (ikke storrelsen), da han mente, at flere bestyrelses-
medlemmer havde brugt meget tid pn at gi rundt f.eks. i forbindelse med fliseprojeklet.
Formanden (tidl. menigt medlem i 9,5 er) svarede, at hun ikke mente, det kunne vere meget
anderledes - opgaverne skiftede.

Det blev godkendt, at der indkaldes til ekshaordiner generalforsamling med de 5 forslag vedr.

vedtegtsendringer pi dagsordenen.

4,2. Forslag fra grundejerne: Der var indenfor tidsfristen modtaget 3 forslag.

4.2.12 Fra Gitte Horlin, Vedderen 40: "Det gronne omride ved kelkebakken laves om til vild
natur med gr@s og vilde blomster, og hertil hsrende stier.

Stem ja, hvis gresset skal have lov til ot gro, og der skal sas vilde blomster."
Der kom mange tilkendegivelser, bl.a. nevnte L5 og St.4l, at der ogsi skulle vaere plads til, at
bsrnene kan lege, St.8 nevnte, at der i forvejen var meget "vild" natur omkring en del huse, Lo.
19 syntes godt om forslaget, en anden var imod, og en foreslog bakken mod Ring Nord til vilde
blomster. Ve.39 ogLa.39 udtrykte bekymring mht. ogede udgifter, og til det sidstnevnte
kommenterede best. medlem Bente, at det pi den anden side ogsi ville give besparelser mht.
grrsslflning.

Der blev foresliet, at forslaget blev omformuleret til "En del af ......" men yderligere diskussion
resulterede i, at forslaget blev tnrkket tilbage, og der blev vejledende afstemning om, at
bestyrelsen pihgges at arbejde videre med planer for at udlegge omrider til mere biodiversitet
og fremsette detaljeret forslag inkl. skonomi til neste generalforsarnling.

4.2.2:Fra Gitte Horlin, Vadderen 40: "Indksb af hjertestarter, - frlles hjertestarter, centralt

placeret pi firkanten, (flisepladsen)."

Dirigenten og formanden orienterede om, at opsretning af hjertestarter ikke var en primrer
opgave for grundejerforeningen og derfor kreves 100 % tilslutning. Da der kun er 46 parceller
representeret, kan forslaget ikke sendes til afstemning.
Der var en meningsudveksling vedrsrende hjertestartere og som udgangspunlt opbakning til
forslaget, men det skal vedtages pi lovlig vis.

Der var flertal for at henstille til bestyrelsen om at arbejde videre med muligheden for at fb
opstillet en hj ertestarter.

4,2.3:Fra Ivan Hsrlin, Vedderen 40: ",lEndring vedrsrende placering af overdekket terrasse".

Forslaget blev debatteret. Afstemning ved hAndsoprekning: forslaget blev vedtaget.

5. Behandling og godkendelse af budget for perioden til naste generalforsamling herunder
fastlaggelse af kontingent.

Kassereren fremlagde budgettet for2022 samt forslag om urendret kontingent.
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Det blev bl.a. oplyst, at der er hensat 200.000 kr. til en ny affaldslssning. Hvis dette belsb ikke
er nok, m6 der eventuelt bruges penge fra hensrettelser til regnvandsbrsnde. Dette skal en
ekstraordiner generalforsamling dog forst give tilladelse til.

Budgettet blev godkendt med akklamation.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Pfr valg var formanden og I bestyrelsesmedlemmer for 2 ir.

6.1. VaIg af fomand.

Aase Nissen, Loven 5, genopstiller ikke.

Kandidater: Lms Norgdrd Hansen stillede op og blev valgt med akklamation.

Sk.3 1 spurgte, hvorfor Lars var giet af for 2 6r siden og nu stillede op igen. Lars svarede, at han
efter fliseprojektet folte sig udbrrndt, men at han nu var tilbage med fuld eneryi og havde lyst til
at vcre en del af bestyrelsen igen.

6.2. Valg af I medlem til bestyrelsen for 2 flr.

Thomas Johansen genopstiller ikke.

Dirigenten bad kandidater om at presentere sig: Inge Soborg-Skau" Lwen 19, meldte sig og
fortalte, at hun havde boet her i l0 er, var jurist og gerne ville bidrage med arbejde i bestyrelsen.

Inge Soborg-Skarr Lsven 19, blev valgt med akklamation.

6.2. Valg af 1 medlem til bestyrelsen for 1 ir.
Lasse Hvalsum, S$rtten 21, meddelte, at han udtreder af bestyrelsen, da han har sat sit hus til
salg.

Dirigenten bad kandidater om at presentere sig: Ivan Hsrliru Vedderen 40, meldte sig og
fortalte, at han havde boet her siden 1983 og gerne ville bidrage med arbejde i bestyrelsen.

Ivan Hsrlin, Vrdderen 40, blev valgt med akklamation.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

2 suppleanter velges for 1 &r ad gangen.

Dirigenten fortalte, at Tove Rorvig, Stenbukken 29, stillede op. (l suppleant)

Tove Rsrvig, Stenbukken 29, blev valgt med akklamation.

Dirigenten efterlyste eillner til 2. suppleant.

Aase Nissen,Lovert 5, tilbsd sig og blev valgt med akklamation.

8. Valg af 2 revisorer

Begge revisorer velges for I 6r ad gangen.

Pia Lindehoj Hansen, Lsven 2l,blev genvalgt med akklamation.

Dirigenten fortalte, at Lena Sorensen, Lsven28, stillede op.

Lena Ssrensen, Loven 28, blev valgt med akklamation.
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9. Valg af revisorsuppleant

Revisorsuppleant velges for I fu ad gangen.

Dirigenten fortalte, at Ulla Cadovius, Stenbukken 39, stillede op.

Ulla Cadovius, Stenbukken 39, blev valgt med akklamation.

10. Valg af webmaster

Webmaster valges for I 6r ad gangen.

Lars N. Hansen, Stenbukken 14, kan ikke genopstille, da han er valgt som formand.

Dirigenten bad kandidater om at presentere sig: Povl Nissen,L6ven 5, stillede op og fortalte, at
han var It kyndig, men ikke havde provet at lave hjemmesider fsr. Han mente at kunne klare
opgaven med begynderhjrelp fra afgiende webmaster.

Povl Nissen, Loven 5, blev valgt med akklamation.

11. Eventuelt

L39 spurgte, hvorfor vi ikke kunne fA plastspande pi hjul i stedet for dyr nedgravet losning. Der
var forskellige indleg vedr. dette, og formanden fortalte, at plastspande ikke var en mulighed i
tetJav bebyggelse som vores med mange trapper. Kommunen har haft indkaldt til et msde med
3 dages varselo hvor vi mitte melde afbud, og vi er blevet orienteret om, at bestyrelsen f6r ny
indkaldelse til april, hvor representanter fra kommunen vil komme ud, s& man sarnmen kan gi
en runde og se pA muligheder.

La.42 spurgte, om der blev arbejdet med muligheder for at fb ladestandere pA p-pladserne.
Dirigenten oplyste, at udvalget, der arbejder med ny udformning af p-pladserne inkl. forslag til
mulighed for opladning af elbiler, har haft msde med et par leverandorer af ladestandere. Lasse
fra udvalget oplyste, at det ene firma tilbod opseetring af ladestandere uden omkostninger under
forudsetning af, at der blev offentlig adgang, - det kunne udfsres i lsbet af et par mineder. Det
andet firma kunne l6se ladestandeme, si de kun var til beboernes brug, men det kostede en del.
Der blev spwgt til, om der var nok strsm til at trrkke ladestandere, og Lasse kunne oplyse, at de

havde fhet at vide, at det var der. Dirigenten oplyste, at udvalget bestir af Ole, St. 41, Lasse,
Sk.2l, Brian, Sk.14 og han selv, Lars, St.14. Der blev spurgt om andre er interesserede i at
deltage. Brian, Sk.38 meldte sig, og tidligere har ogsi Steen, St.9. meldt sig.

V.35 spurgte, hvornir der kommer fiemvarme? Formanden svarede, at det er planlagt til2024-25
og oplyste endvidere, at fordi vores omride er udlagt til fiernvarme, kan der ikke fes tilskud til
vannepumper.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god msdeledelse og de tilstedeverende for at vrre modt op

og for et godt msde.

- ilg^ N\so,
(sekreter og formand)(dirigent)
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