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Ordinær generalforsamling tirsdag d. 18 marts kl.19 . 30 

på stengårdsskolen. 

SIDE l. 

... 

Carsten Rasch blev valgt som dirigent. Man fastslog, at general

forsamlingen var lovligt indvarslet og man gik derefter over til 

dagsordenen. 

l. FORMANDENS BERETNING : 

Storskarldsordningen-genbrugsordningen ,Ølstykke kommune har nedsat et 

udvalg som tager sig af disse ting ,nærmere herom senere . 

Formanden foreslog / at vi evt anskaffede en kompost kværn i grundejerfor

eningen. Formanden bad beboerne om kun at brænde 'Igodkendt brænde " i deres 

brændeovne 

Der har været nogle klager over skorstensfejeren, og samtidig blev der 

også fortalt at alle havde fået godkendt olietankene enten de var fjernet 

eller renset. 

Legepladsen er blevet malet af bestyrelsen sidste sommer. 

Carportene benævnte formanden også, dette problem erikke løst endnu . 

Vores læmure blev ikke afklaret,idet den advokat som bestyrelsen havde 

bestilt ikke kom eller har gjort noget ved sagen. bia de andre ting der 

belvomtalt i formandens beretning kan også nævnes snerydning, Venezuela

(bebyggelsen på den anden side af Ring SYD) 

2. KASSERENS BERETNING: 

Regnskabets opstilling er ændret i forhold til sidste år,idet Gert har 

taget hØjde for klagerne han fik sidste år . Kasseren gennemgik regnskabet 

og budgettet for 1985 og disse blev godkendt. 

Budgettet for 1986 lå det lidt tungere med da flere af posterne skulle til 

afstemning. 

- ========================================================================= 

Der var 26 stemmeberettiget med til mØdet . 

Afsteming om adskaffelse af legeredskaber . 

15 JA stemmer 

10 NEJ stemmer 

Forslaget vedtaget. 

Afsteming om samme antal containers og betale prisen herfor. 

11 JA stemmer 
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Forslaget forkastet. 

Det blev derved konstateret,at vi skal have containers for 

kr 15.000 til næste år dvs. ca.20stk. 

Afstemning om anskaffelse af kompostkværn 

6 JA steuuner 

17 NEJ stemmer 

forslaget forkastet 

SIDE 2. 

afstemning om forhØjelse af kontingentet med kr 200,- pr parcel. 

7 JA steDDller 

14 NEJ stemmer 

Kontingentet er hermed uforandret i 1986. 

afsteming om Frederiksens forslag:lkke at tale mere om carporte på denne 

generalforsamling,idet hverken tegningermaterialer,ejendomsret,brugsret 

foreligger.De der Ønsker carporte er velkomne til selv,at undersØge oven

stående og når alt er afklaret kan det genoptages på en ny generalforsam

ling. 

13 JA stemmer 

4 NEJ stennner 

forslaget vedtaget,og vi gik videre til næste punkt på dagsordenen. 

FÆLLESAREALER: 

Jens Grimsbyvej 13 prØver at kontakte en ny gartner,fordi den nuværende 

er for dyr. 

VALG TIL BESTYRELSEN. 

på valg: Lone Borg,Mogens Christiansen Gert MØller 

alle 3 genopstillede og blev valgt. 

valg af supleanter: 

1.supleant 

2. 

3. 

Bent Christensen Hedebyvej 17 

Palle Birkkjær Egtvedvej 17 

I. Jensen Yorkvej 3 
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VALG AF REVISORER : 

Lu ndØe Grimsbyve j 8 

Freder i ksen Grimsbyve j 5 

VALG AF REVISOR SUPLEANTER : 

Helge Nielsen Grimsbyvej 11 

Vilebæk Hedevyvej 18 

FESTUDVALG: 

Ni na MØller Egtvedvej 5 

Carsten Rasch Grimsbyve j 1 

Poul Jensen Hedevyve j 9 

Michae l Jensen Egtvedvej 14 

SIDE 3. 

Der blev forspurgt om vejene evt. kunne blive fejet 1 gang med maskine 

dette har fundet sted . 

Det blev også fasts l ået , at ve j ene ikke er oplagring sp l a d s for camping-

vogne/skibe , grus m. m. 

Flemming spurgte , hvem d e r vedligeholder vejene ,idet han har en hel SØ 

foran sin hoveddør fordi der er forkert hældn ing på vejen . Al t vedrØrende 

vejene er der indgået en åstedetsforretning med kommunen iflg Carsten Rasch 

Mødet blev hævet kl . 21.30 

Med venlig hilsen 

BESTYRELSEN. 

REFERANT : Lone Borg. 

BESTYRELSEN: 

Mogens Christiansen 

Lone Borg 

t-1ichael SØrensen 

Gert MØller 

FORMAND 

NÆSTFORMAND 

SEKRETÆR 

KASSERER 

F l emming Christensen GRØNNE OMRADER . 
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container - liste for 1986 

Egtvedvej Yorkvej Grimsbyvej Hedebyvej 
." 

29-30/3 
5 - 6/4 

26-27/4 
10-11/5 

24-25/5 
7 - 8/6 

21-22/6 
5 - 6/7 

19-20/7 
2 - 3/8 

23-24/8 
20-21/9 

18-19/10 
22-23/11 

27-28/12 

... 

container-leverandøren, Kaj Kjær, har ikke kunnet indgå 

aftale om aflevering af skrald efter maj, og såfremt der 

ikke findes en ordning inden da, bortfalder resten af listen. 

Med venlig hilsen : 

Grundejerforeningens bestyrelse/ Gert Møller. 


