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Referat af ekstraordinær generalforsamling 2021
1. Valg af dirigent
Richard blev valgt til dirigent.
2. Vedtægtsændringer
De 2 punkter gult markerede punkter blev vedtaget enstemmigt. Det punkt der var
markerede med orange skrift skal der afstemmes om ved førstkommende
generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, idet det ikke tidligere har
været behandlet.

Referat af ordinær generalforsamling 2021
1. Valg af dirigent
Richard blev valgt til dirigent.
2. Formandens beretning
Der er ikke sket meget pga. corona.
Der har været nogle problemer med vejbelysningen.
Der har været dialog med kommunen omkring asfalt på vejene.
Der er blevet beskåret grene langs Frode Fredegårdsvej.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskab.
Ingen kommentarer.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogen forslag.
5. Bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen opfordre til at der bliver nedsat en arbejdsgruppe der tager sig af asfalt
projektet.
6. Budget.
Der var spørgsmål til kontingentforhøjelsen på kr. 200,- hvad det var begrundet i.
Årsagen hertil skal ses i sammenhæng med at der er den ubetalte og uafklarede
regning med Egedal El. Hvis grundejerforeningen kommer til at betale hele
regningen, så vil kassen være tom med det nuværende kontingent på kr. 800,-.
Der var et spørgsmål omkring prisen på vejbelysning. Det blev oplyst, at der kan
være andre udgifter end selve El-forbruget, såsom vedligehold af lamperne, sikringer
mv. Det har ikke været aktuelt sidste år, bortset fra det overskudte kabel.
Budgettet og kontingentet blev vedtaget med 16 stemmer for og en undlod at
stemme.
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7. Bestyrelsesvalg.
G9 - Anna stiller op til bestyrelsen
E1 - Rasmus stiller op til bestyrelsen
H1 - Thomas stiller op til bestyrelsen
Alle 3 blev valgt ind i bestyrelsen.
8. Suppleant
G10 - Anders stiller op som suppleant - blev valgt

9. Revisorer modtager genvalg
H10 og G5 - begge blev genvalgt
10. Revisor suppleant modtager genvalg
G13 - blev genvalgt
11. Eventuelt:
a. Vejbelysning og Egedal El Gigabit er kommet til at skyde et at vores kabler til vejbelysning over i forbindelse
med fiber projektet. Egedal El blev tilkaldt for at finde og reparere fejlen, men det har
desværre udviklet sig til en større uenighed om hvem der er skyld i følgeskader og
hvem der skal betale for det. Vi er i dialog med Gigabit for at finde ud af om deres
forsikring vil betale for skaden.
b. Vejene og Egedal Kommune - Egedal kommune har ikke nogen planer om at udføre
asfaltarbejde på vores veje lige foreløbigt. Vi har snakket med nogle firmaer omkring
omfanget af skader på vores del af vejene og fået en cirkapris på lapning af hullerne.
Arbejdsgruppen arbejder videre med sagen.
c. Vej gruppen er nedsat og består af H16 - Rasmus, Y3 - Mette, Y7 - Christian, H12 Flemming.
d. G10 - vil gerne have fældet et træ, der står faretruende for deres hus.
e. H12 - Flemming vil gerne have lagt referat op på hjemmesiden.
f.

H16 - Rasmus vil gerne have, at der bliver kigget på om vi kan udjævne det grønne
areal, så det ikke er så sumpet.

g. G6 - Richard fortæller, at der har været problemer med rotter på Grimsbyvej.
H20 - Christian fortæller, at han har bekendte i den kommunale rottebekæmpelse,
der kalder Hedebyvej for “Rottevejen”.
G8 - Kommunen har fanget en rotteunge og anbefaler rottespærre.
H16 - Rasmus fortæller at Hedebyvejs kloak er blevet strømpeforet for nogle år
tilbage. Desuden fortæller han, at rotter kan kravle op gennem den gamle skorsten
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fordi der er en udluftningen fra kloakken via et rør. Dette rør skal have en rotte “prop”
i.
h. G10 - klager over at folk kører for hurtigt på vejene. Kan man lave vejbump?
H12 - Flemming og G1 Carsten fortæller, at man har haft det på dagsordnen til
generalforsamlinger før, men det er aldrig blevet vedtaget.
H16 - Rasmus fortæller at, det nærmest er umuligt at få kommunen til at anlægge
bump.
E1- i indflytter mappen står der at servitutterne siger at der kun må køres 20 km/t på
vores veje.
G10 - Kan vi sætte skilte op?
E1 - Evt. nogle små skilte med 20 km/t?
H16 - Rasmus Det betyder ikke noget. Det er en offentlig vej, så vi kan ikke
bestemme hvor hurtigt man må køre. Egedal kommune skal godkende ændringer.
G10 - GLS og PostDanmark kører efter færdselsloven.
H16 - Vejen er offentlig og kommunen bestemmer.
G6 - Richard Vi kunne sætte nogle skilte op, uden at spørge nogen.
i.

Y7 - Christian foreslår om bestyrelsen kan får et kloakfirma til at lave lave et tilbud på
tv inspektion, så flere kan slå sig sammen og få en bedre pris.
H1 - Thomas vil gerne stå for det.

Mødet slutter kl. 20:25
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