UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FRENNEGÅRDSPARKENS
GRUNDEJERFORENING
År 1964, den 7. juli kl.19.30 afholdtes på Amsterdam Kro stiftende generalforsamling i
Frennegårdsparkens Grundejerforening.
Mødt var et halv hundrede grundejere i Området Mortenstrupvej, Anemonevej, Bellisvej, Erantisvej og
Violvej i Hørsholm
I følge indkaldelsen til mødet, dateret den 22. juni 1964, fra den ved mødet på Amsterdam Kro den 15.
november 1963 valgte komité var dagsordenen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Redegørelse for det fremtidige arbejde, herunder forelæggelse af tilbud om vejbelysning
Forelæggelse og godkendelse af udkast til vedtægter.
Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Valg af revisor og suppleant.
Eventuelt.

Ad 1. Til dirigent valgtes eenstemmigt advokat Povl Holm‐Jørgensen, der med forsamlingens tilslutning
erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og afholdt.
Ad 2. Statsexam. ejendomsmægler Gunnar Høgstoft fremkom med en redegørelse af
grundejerforeningens skøde på fællesarealer m.v., hvorom han oplyste, at han havde modtaget udkast
fra landsretssagfører Lauring, og at skødets indhold ville blive gjort til genstand for nærmere
forhandling. Han forelagde NESA’s tilbud om etablering af vejbelysning idet han oplyste, at
Mortenstrupvej ikke var omfattet af tilbuddet, og at det var uafklaret, hvilke pligter foreningen havde
m.h.t. denne vejs belysning. Belysning med 100 W pærer ville koste i alt kr. 3.650,00, og der ville være
årlige driftsomkostninger på om. kr. 2.100,00. Kommunen havde uden at spørge foreningen bestemt
sig for denne løsning, og havde meddelt, at den mod en eengangsbetaling på kr. 7000,00 ville overtage
anlæg og drift. Belysning med lysstofrør ville i anlæg koste kr. 9.700,00 og i årlig drift ca. kr. 2.100,00.
Kommunens stilling til dette var ukendt – også om det var muligt at få kommunen til at overtage driften.
Ved en vejledende afsteming viste der sig et svagt flertal for, at belysning skulle etableres ved lysstofrør,
men generalforsamlingen vedtog eenstemmigt at stille bestyrelsen frit, dog således at valget af
belysningsmåde skulle træffes med hensyntagen til den vejledende afstemning og efter økonomien.
Høgstoft omtalte i øvrigt de arbejdsområder, der var indeholdt i vedtægtsudkastet § 2.
Flere grundejere ytrede sig – bl. a. om vedligeholdelse af ubebyggede grunde, om indkaldelsen til
nærværende generalforsamling, om stiernes vedligeholdelsestilstand, om indkaldelse til det
orienterende møde i november 1963 og om kommunens oplysning af Mortenstrupvej. Bemærkningerne
gav ikke anledning til fremsættelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning.
Ad 3. Landsretssagfører Jørgen Andersen forelagde udkast til vedtægter for foreningen.

Der fremkom følgende forslag til ændringer, som generalforsamlingen ved afstemning tog stilling til:
§ 2, f foresloges affattet således:
”at vedligeholde hovedkloakledninger”. Forkastet.
§ 4 foresloges ændret således, at indskudet mindst skulle udgøre kr. 200,00 og maksimalt kr. 500,00.
Vedtaget.
§ 6 foresloges ændret, således at der efter ordet ”medlemmer” i 1. punktum tilføjes ”, såvidt muligt
således at alle vejene i området er repræsenteret”. Vedtaget.
I § 10 foresloges indføjet et nyt stykke efter 2. afsnit: ”Et medlem har, efter at være rykket for et til
foreningen skyldigt forfaldent beløb ingen stemmeret, sålænge restancen vedvarer”. Vedtaget.
Vedtægtsudkastet med de vedtagne ændringer sattes derefter under afstemning og vedtoges
eenstemmigt, hvorefter dirigenten konstaterede, at foreningen var lovligt stiftet.
Ad 4. Efter fremlæggelse af komitéens forslag til bestyrelsesmedlemmer samt efter fremsættelse af
forslag fra forsamlingen valgtes følgende til bestyrelsen:
advokat Povl Holm‐Jørgensen, Bellisvej 38, statsexam. ejendomsmægler Gunnar Høgstoft, Erantisvej 29,
bankfuldmægtig Alex Hansen, Erantisvej 14, kommunelærer Ole Hauerback, Violvej 3, fru I. Kampmann,
Erantisvej 12, kaptajn Mogens Mikkelsen, Bellisvej 24, og tømmermester Arne H. Pedersen, Bellisvej 37.
Som suppleanter valgtes:
ingeniør Hans Sinding, Anemonevej 18, og navigationslærer Hans Christian Elberg, Anemonevej 29.
Journalist Ove Sundberg, Erantisvej 11, og fru G. Sorne, Anemonevej 30, opnåede ikke valg.
Ad 5. Som revisorer valgtes H.Dybbroe, Erantisvej 10, og B.S. Nissen, Bellisvej 32. Som revisorsuppleant
valgtes landsretssagfører Jørgen Andersen, Erantisvej 8.
Ad. 6. Der blev fra forsamlingen udtrykt ønske om, at bestyrelsen tog sig tid til spørgsmålet om
oprensning af Blårenden, afhentning af haveaffald, påtaleretten for overtrædelser af servitutterne, om
fremskaffelse af byggetilladelser til medlemmerne og om skiltning, der kunne gøre kørende trafik
opmærksom på, at der i bebyggelsen var mange legende børn.
Generalforsamlingen hævet.
Som dirigent
P.Holm‐jørgensen
På et i tilknytning til generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med
Høgstoft som formand, Alex Hansen som kasserer og fru I. Kampmann som sekretær.
Mødet Hævet.
Poul Holm‐Jørgensen
År 1964, 21. juli kl 19.30 afholdtes bestyrelsesmøde på Høgstofts kontor, Hørsholmvej 24.
Fraværende var Mogens Mikkelsen og Arne H. Pedersen.

Høgstoft oplyste, at han havde et tilsagn om uden sikkerhed at kunne låne op til kr. 15.000,00 i
Landsbanken til brug ved anlægsarbejderne.
Forholdet melem NESA og kommunen drøftedes. Det vedtoges, at Holm‐Jørgensen skulle skrive til både
NESA og kommunen for at få opklaret forholdet.
Holm‐Jørgensen lovede at sende Alex Hansen forhandlingsprotokoludskrift, et rettet eksemplar af
vedtæfterne og et udkast til brev til medlemmerne med påkrav om betaling af à conto indskud kr.
250,00.
Høgstoft ville undersøge mulighederne for etablering af affaldsafhentning.
Alex Hansen ville tage sig af spørgsmålet om Blårendens oprensning.
Hauerback ville indhente tilbud på vejtræer.
Holm‐Jørgensen ville skrive til politimesteren om skiltning af ”Legende børn”
Mødet hævet.
Udskriftens rigtighed bekræftes:
KØBENHAVN, den 28. juli 1964
Povl Holm‐Jørgensen
advokat

