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Frennegårdsparkens Grundejerforening 
 
 

Referat af Generalforsamling 
Tirsdag d. 25. februar 2014. kl. 19.00 

 
Generalforsamlingen blev indledt med et gennemgående foredrag ved museumsinspektør  
Hans Jørgen Winther Jensen om glimt og tilbageblik over Frennegårdsparkens historie, det blev en 
god fortælling om områdets tidligere forhold til agerbrug til udstykning og vores nuværende præg 
på hele området samt forholdet imellem Usserød og Hørsholm. 
Hans Jørgen opfordrede alle foreningens medlemmer til at kontakte museet, egnsarkivet med alt 
materiale og billeder som måtte ligge hjemme for at kunne fastholde historien for vores område. 
En stor tak for gennemgangen på ca. 45. min. hvorefter generalforsamlingen startede. 
 
Der var fremmødt 74 deltagere, repræsenterende 49 parceller. samt 5 fuldmagter til bestyrelsen. 
 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Kjeld Holm, som blev valgt. 
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og dagsordenens overensstemmelse med 
vedtægterne. 
 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Formand Hans Christian Jensen tog ordet: 
Allerførst skal der lyde en velkomst til nye medlemmer. Vi gør opmærksom på, at foreningens 
eksistens er baseret på tinglyst deklaration på de enkelte ejendomme. Deklarationer og tilhørende 
notat hører til ejendommes dokumenter og vi formoder, at disse er overdraget i forbindelse med 
ejendomshandlen. Den fulde samling af relevante dokumenter kan også læses og hentes på 
foreningens hjemmeside: frenne.dk 
Bestyrelsen er glade for at se så mange til generalforsamlingen.  

Trafiksanering af Mortenstrupvej 

Som nok de fleste har læst i Ugebladet eller set på en seddel bestyrelsen omdelte i efteråret, så er 
Hørsholm Kommunes indsats for langsommere og mere sikker trafik på sideveje nu kommet til vores 
område. Trafiksanering, som i denne omgang hovedsageligt betyder hastighedsdæmpende 
foranstaltninger, har været et emne/ønske i vores forening i mere end 10 år. Kommunen har 
behændigt gang på gang skudt udgifterne ud i fremtiden når andre mere påkrævende udgifter skulle 
afholdes, men nu skal det altså være. 
Kommunen indkaldte til borgermøde om sagen den 10. september, og fra foreningen deltog Hans 
Christian Jensen og Kjeld Albrechtsen. Mødet var kort og faktuelt, og efter en introduktion kunne vi 
i 6 grupper arbejde med vores forslag. Efter mødet blev forslagene indsamlet så Kommunen og dens 
rådgiver (Rambøll) kunne komme med et samlet forslag inden for budgettet, som er på ca. kr. 
500.000,-  Mødet viste en overvejende positiv stemning for projektet, selvom der også var protester 
og der blev stillet spørgsmål til problemets omfang. 
Og hvad kommer der så til at ske? Hvis vi tager turen ned ad Mortenstrupvej fra Usserød Kongevej, 
kommer det nogenlunde til at se sådan ud: Der kommer et blind-vej-skilt ved Kongevejen. Området 
fra Kongevejen til Frennevænget/Æblehaven-krydset får et par steler der indsnævrer vejen, og 
indikerer at man kører ind i et område med trafikdæmpende foranstaltninger. Der bliver 40km/t 
begrænsning i hele området. Den eksisterende standsning forbudt på den nordlige side bibeholdes, og 
på den sydlige side indføres parkering forbudt i dagtimerne, så den nuværende farlige zigzagtrafik 
undgås. (Kommunen overvejer desuden om der også skal være et bump på denne vejstrækning). 
I krydset ved Frennevænget/Æblehaven kommer en stor rund hævet overflade (en slags bred bump), 
og fra krydset og ned til Usserød Å kommer der tre bump (lige før Georginevej, ud for Bellisvej og 
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efter Erantisvej). Nede ved Usserød, hvor stien krydser Mortenstrupvej, kommer der også et bump 
samt skilte der advarer både cyklister og kørende om krydsende trafik. 
Foreningen sendte efter borgermødet et brev til Kommunen om nogle ting som ikke blev behandlet 
på mødet. Bl.a. bad vi om at få foranstaltninger på vores sideveje, da vi ofte har fået klager om høj 
trafik, og vi bad også om at man i planen indregnede en fornyelse af vores rønnebærtræer der 
gennem årene er blevet reduceret i antal. Vi har ikke fået et svar på vores brev, men vi får ikke bump 
på sidevejene, så det er måske derfor en passende lejlighed nu at huske jer alle på at køre forsigtigt – 
og langsomt – på sidevejene. Der er flere og flere børn på vores veje så dermed en ekstra grund til at 
holde igen med hastigheden. Lidt har vi dog fået ud af vores henvendelse, da vi har fået at vide, at 
Kommunen er ved at se på om de kan finde penge til genplantning af vejtræer i forbindelse med 
projektet. Succesen beror, selvfølgelig, på om der kan findes penge til det. 
Trafiksaneringsprojektet er berammet til at starte nu så snart frosten er gået af jorden, som det 
hedder. Hvis I er interesseret i at læse om projektet har Hørsholm Kommune en projekthjemmeside, 
hvor man kan studere sagens dokumenter samt se skitsen over hvor bump og vejskilte bliver placeret. 
Siden kan findes på http://horsholm.dk/mortenstrupvej 

Fortovsrenovering 

Kommunen gennemførte i efteråret en udvidet renovering af fortovene i hele vores område. 
Foreningen sendte i foråret et brev til Kommunen med fotodokumentation om problemets omfang 
med skæve og knækkede fliser m.m. Det har vi gjort før, men denne gang blev der gået anderledes 
radikalt til værks. Vi fik udskiftet de værste fliser og nok også de næstværste samt fik hævet 
midterchaussesstenene flere steder. Fortove er nu i finere stand og mere trafiksikker end i mange år. 
Som altid vil vi gerne høre fra jer hvis der er noget der er overset, men overordnet er vi tilfredse med 
resultatet. 
Husk at rengøring og ukrudtsrensning af fortovene påhviler grundejerne – altså os selv. 

Stormskader 

De to kraftige efterårs- og vinterstorme (Allan og Bodil) gik ikke os helt ram forbi. I begge storme 
skete der skader på de større træer i området. Alle skader skete ved stien rundt om vores område. Et 
birketræ, et par stammer af et piletræ ved Skoven faldt, og mellem Bellisvej og Anemonevej 
knækkede en gren af et birketræ med fare for at ramme stitrafikanter. Sidstnævnte gren blev fjernet 
af Kommunen, men de andre skader har vi selv betalt vores gartner for at få ryddet af vejen.  
Når regnskabet gennemgås, ses det at vi har haft ekstraudgifter herfor som ikke var i budgettet.  

Ejendomsvurderinger 

Bedst som den offentlige diskussion om ejendomsvurderinger og om fejl i Skats automatiske 
vurderingsprogram var kommet i gang blev debatten sparket til politisk hjørne da skatteministeren 
besluttede at fastholde 2011 vurderingerne – uanset om de måtte være for høje eller for lave – indtil 
2015, hvor et nyt system eller metode skal være på plads. Der kom dog senere en lille justering, så 
Skat oplyser, at hvis du i dag betaler ejendomsværdiskat ud fra 2011-vurderingen (og det er der kun 
5% der gør), får du i 2013 og 2014 din ejendomsværdiskat nedsat med 2½ procent og din 
grundskyld med 2½ procent i 2015 og 2016. 
Bestyrelsen er blevet opfordret til, at holde sig orienteret om udviklingen, og det er hvad vi vil gøre. 
Vi mener dog ikke at bestyrelsen skal tage initiativ til en fælles front, og vi har øvrigt den opfattelse 
at ejendomsvurderingerne fra 2011 i vores område generelt er realistiske. Under alle omstændig-
heder sker der formodentligt ikke noget afgørende inden man igen kan klage – og det er først i 
foråret 2016. 

Usserød Å projektet 

I december fik foreningen en invitation fra Fredensborg Kommune om at være med i en 
kontaktgruppe til et tværkommunalt projekt kaldet Usserød Å projektet. Usserød Å projektet er en 
del af samarbejdet mellem Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, samt disses 
forsyningsselskaber, om klimasikring af Usserød Å. 
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Projektet har flere formål, men mest markant er klimasikring omkring Usserød Å så de store 
oversvømmelser beboerne langs åen oplevede i 2010 og 2011 kan undgås i fremtiden. Hans 
Christian Jensen deltog fra foreningens side, og der var en lille halv snes repræsentanter fra 
forskellige ejerforeninger langs åen til det første kontaktgruppemøde. I vores forening oplevede vi 
også oversvømmelser ved det store skybrud i 2010, men det skyldes ikke direkte åens 
vandstandsstigning, men snarere at regnvandet ikke kunne komme væk hurtigt nok. I andre 
foreninger længere nedenstrøms havde de massive oversvømmelser med bl.a. genhusning i op til et 
år til følge. Projektet er som sagt tværkommunalt og det styres fra Fredensborg Kommune. 
Projektet har fået omkring kr. 7 mio. fra EU LIFE programmet og har et tilsvarende beløb fra de tre 
kommuner, så projektøkonomien er på ca. kr. 18 mio. i de 4½ år projektet varer.  
Vi sagde ja tak til invitationen selvom vi som sagt ikke har været hårdt ramt endnu, men da 
projektet bl.a. påtænker at etablere vådenge som bufferzoner for ekstremregn, og disse 
sandsynligvis anlægges tæt op af vores område, synes vi at vi bør være repræsenteret i 
kontaktgruppen. Og når man hører førstehåndsberetninger fra folk hvis huse blev oversvømmet, om 
et fuldstændig fraværende beredskab og om problemer med at få kommunerne til at reagere, så føler 
man også at en vis solidaritet er påkrævet. 
Der findes flere tilsvarende projekter i kommunerne om samme emne. Hørsholm Kommune var 
f.eks. en af de første til at tage initiativ til et tværkommunalt samarbejde kort efter styrtregnen i 
august 2010. Ligeledes har Fredensborg Kommune flere projekter til at behandle problemet, og har 
ligesom Hørsholm fået udarbejdet ingeniørrapporter om emnet. Ruderdals engagement vedrører 
først og fremmest at Sjælsø ligger i den kommune. Vandstanden i Sjælsø kan man til en vis grad 
styre, og den har stor betydning for hvad man oplever nedenstrøms ved kraftige regnskyl. 
På første kontaktmøde var det netop noget af det kontaktgruppen påpegede – altså, at der er en del 
projekter om samme emne, og en koordinering er påkrævet for at få gennemført de tiltag der batter 
mest. Kontaktgruppen var overrasket over den tilsyneladende ringe koordinering selv inden for 
samme kommune. Det var en lidt uventet og meget direkte udmelding fra kontaktgruppen, som 
projektet ikke havde forudset, men de hørte på vores meldinger og lovede at koordinere indsatsen 
bedre. En del af projektet er også en kommunikationsindsats, og vi blev spurgt til hvordan vi gerne 
vil have information om projektet og dets resultater. Det var lidt ukonkret her i opstarten så 
foreløbig vil kontaktgruppen blive orienteret pr. brev og indkaldt til et nyt møde om et års tid. Hvis 
vi modtager noget information vil vi sætte det på hjemmesiden, og ellers holde jer orienteret på 
generalforsamlingerne. 

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag (til kloak) 

Nu vi er ved regnvand og for meget af det, så fandt bestyrelsen, ved lidt af en tilfældighed, ud af at 
man kan få en check fra Hørsholm Vand hvis man omlægger sin kloakering på grunden. Vi var ikke 
klar over det, så måske der også er nogen af jer der heller ikke er det.  
Det hedder ”tilbagebetaling af del af tilslutningsbidraget”, og lyder således i et brev fra dem: 
”Hørsholm Vand har mulighed for at tilbagebetale 40 % af tilslutningsbidraget til en ejendom, som 
tidligere har afledt regnvand til den offentlige kloak, men som ændrer afløbssystemerne på egen 
grund således, at alt regnvand fra befæstede arealer (arealer med fliser, asfalt mv.) og alle tagflader 
fremadrettet håndteres inde på egen grund (f.eks. nedsives). 
Størrelsen af regnvandsbidraget (det som kan tilbagebetales) er 40 % af et standard 
tilslutningsbidrag og udgør (jf. takstblad for 2014) i alt 23.852,- kr. inkl. moms. Beløbet reguleres 
årligt. ” Grunden til at vandforsyningen lokker med det, er at man ønsker at reducere den mængde 
vand der sendes til vandrensning, så hvis man kan undgå at ren regnvand skal gennem 
rensningsanlægget kan man bedre håndtere situationen ved store regnskyl og undgå at sende 
forurenet vand videre. I har måske hørt at der flere steder i kommunen er kloaksepareringsprojekter, 
og hvis man bor i sådant et område kan man ikke få penge tilbage ved at separere på egen grund. 
Hvorvidt det kan betale sig for den enkelte afhænger af hvordan kloakledningen er ført på grunden, 
altså om det er en smal sag eller mere kompliceret. Den mest almindelige løsning vil være at lede 
alt regnvand i en eller flere faskiner på grunden. En kloakmester kan (formodentligt) meget hurtigt 
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svare på om det kan betale sig. Staten giver i øvrigt tilskud til arbejdslønnen i 2014 via det såkaldte 
håndværkerfradrag.  
Hvis man vil vide mere om ordningen kan man kontakte Hørsholm Vand. 

Mortenstrupgård 

Mortenstrupgård er blevet solgt. Vi kender kun salget fra den lokale presse, men vi kan da 
konstatere, at der er lidt aktivitet af og til på gården. Renoveringen er formodentligt en længere 
proces da gården er fredet. 

50-års jubilæum 

Og til sidst lidt om en mulig markering af vores 50 års jubilæum. 
Som det vil være nogen af jer bekendt er bestyrelsen blevet opfordret til at markere at foreningen 
den 7/7 har eksisteret i 50 år. 50 år er måske en del, men ikke mere end at vi stadig har medlemmer 
der kan huske de allertidligste foreningsdage, og sågar også tiden forinden. Vi har stadig to 
medlemmer der var med i den første bestyrelse, og yderligere andre medlemmer der også har boet 
her i alle 50 år, og mere til, da foreningen jo først blev oprettet efter at de første huse var bygget. 
Senere blev der præsenteret et oplæg til hvordan vi kunne festligholde begivenheden til sommer.  
Sidste år opfordrede vi alle interesserede til at komme med forslag til Katrine, til bestyrelsen eller 
via mail. Det gav ikke rigtig noget. Men vi tror da ikke det betyder, at I ikke er interesserede, så 
Katrine vil senere give og informere bestyrelsens bud på hvordan en festligholdelse kan ske.  
Vi beder i aften om at foreningen skal stille op til maksimalt kr. 20.000 til rådighed for en 
festligholdelse til sommer.  
 
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne, som ikke viste 
sig at være tilfældet. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Regnskabet blev gennemgået af Kasserer Mads Jørgensen dette udviste et underskud på  
kr. 15.109,23 ( Budgetteret underskud for 2013 kr. 9.129,00 )  Formuen er herefter på kr. 15.071,44. 
Kasserer læste op fra revisionsprotokollen. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Redegørelse for det fremtidige arbejde 
Katrine Fugmann fremlagde bestyrelsens forslag til en festligholdelse af 50 års jubilæet. 
Forslaget er lavet for at give jer (og os) en fornemmelse af hvad man kan få for beløbet. 
Vi forestiller os at leje et stort partytelt for opstilling på friarealet, med borde stole/bænke, få en 
slagter til at stå for eksempelvis grill samt helstegt pattegris med diverse tilbehør, drikkevarer, 
kaffe, the, vand samt fadølsanlæg, alt i service, underholdning, eksempelvis hoppeborg eller 
lignende. Jubilæumsfesten, henholdsvis for 80 eller 160 deltagere vil andrage en udgift for 
foreningen med henholdsvis kr. 13.000,- eller kr. 20.000,- hvor fradrag af egenbetaling for 
bespisning a kr. 149,- pr. deltager er indregnet, men der kan også besluttes eventuelt yderligere 
egenbetaling såsom helt eller delvist egenbetaling for drikkevarer.     
Hvis forslaget bliver vedtaget vil vi senere bede om at interesserede melder sig til et festudvalg, 
hvis opgave det bliver at planlægge og gennemføre festen. Selv om vi har et forslag med i aften er 
det vigtigt at sige, at rammerne for festen ikke er fastlagte – det er stadig muligt at være med til at 
præge begivenheden. 
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Fremtidigt arbejde. 
Hans Christian Jensen spurgte forsamlingen, Hvordan skal vi udvikle foreningen de kommende år? 
Da dette punkt på dagsordenen omhandler foreningens fremtidige arbejde synes bestyrelsen at det 
er et passende sted at lægge op til debat og kommentarer til hvordan I som medlemmer ønsker 
foreningen skal udvikle sig de kommende år.  
 
Foreningens huse er så attraktive og fleksible at de for manges vedkommende passer til et helt 
voksenliv; fra nyforelsket over børnefamilie til otiumlivet, som par eller enlig. Derfor sker 
forandringen af aldersfordelingen af beboerne kun langsomt og næsten umærkeligt. De senere år har 
det dog været tydeligt, at der finder et generationsskifte sted af foreningens medlemmer. 
Vi har forsøgt – med held synes vi – at få sammensat bestyrelsen så den ikke bare, som vedtægterne 
opfordrer til, repræsenterer de enkelte veje, men også repræsenterer den aldersfordeling der er på 
bedste vis. Vi har den antagelse at medlemmernes ønsker til hvilke ting de ønsker en 
grundejerforening skal beskæftige sig med og ikke mindst bruge penge på ændrer sig med alderen. 
Vi vil gerne have at alle deltager i en debat om hvordan foreningen skal udvikle sig (hvis den skal). 
Det er vigtigt for os at alle bliver hørt så vi som forening kan dække behovet for de fleste uanset om 
man ”råber højest”, er børnefamilie, eller er ung eller gammel - eller for så vidt om man er i flertal 
eller ej.  
Pt. drives foreningen med en vis ”konservatisme” , det vil sige de forandringer der sker er snarere 
små justeringer år for år. Det er vores fornemmelse at det passer godt til de flestes ønsker, og 
generalforsamlingerne har da også vist os den støtte. Men det skal jo ikke afholde os fra at spørge 
jer om det skal blive ved på samme måde eller om vi måske skal indrette os og agere anderledes de 
kommende år, måske med specielt øje for at de nye medlemmer kunne ønske sig en anden 
udvikling. 
 
Lad os komme med et par konkrete eksempler:  
 

1) Ca. 80 % af hele kontingentet går til to ting: 5 årlige containere til haveaffald pr. vej pr. år 
samt til aflønning af en gartner der passer vejbede og vores grønne arealer. Er det også det vi 
ønsker i fremtiden, eller skal vi f.eks. gradvist skære ned i antal containere for at få flere 
penge til andre ting så som flere træer eller en bålplads eller legeplads, en årlig vejfest eller 
måske til snerydning? Skal vi drosle ned for gartnerforbruget for at frigive penge til andre 
formål eller skal vi måske tværtimod skrue op for gartnerbudgettet for at få renholdt vores 
vejbede ? 

2) Vi driver foreningen så der i gennemsnit er ca. kr. 20.000 i reserve til uforudsete udgifter, og 
har altså ingen generel opsparing – ingen pengetank. Det betyder at vi skal bede foreningen 
om tilladelse hver gang vi skal bruge flere penge som f.eks. i år til nye fodboldmål og til en 
fest. Skal vi tilstræbe en større opsparing i foreningen så det bliver lettere at foretage større 
investeringer en gang i mellem uden store årlige udsving i kontingentet? 

 
Det er kun et par eksempler på ting vi gerne vil stille til debat for at få et pejlemærke for 
foreningens virke de kommende år. De to eksempler er – indrømmet – om økonomi. Vi kan nok 
ikke helt se bort fra at de fleste ændringer i vores virke også i meget høj grad vil have en økonomisk 
virkning. Derfor desto mere vigtigt er det at vi får alles synspunkter med i debatten. 
Vi vil derfor gerne høre jeres meninger både her i aften, og hvis I ikke lige har lyst nu også senere 
ved henvendelse til bestyrelsesmedlemmerne. Vi lytter gerne til alle forslag, vi lover ikke at 
gennemføre alle forslag, men vores fremtidige arbejde er drevet af jeres input. 
 
Så, lad os høre hvad I synes....  
 
Dirigenten gav herefter mulighed for spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne, og der var 
herefter en god debat blandt de fremmødte, her et lille udpluk af kommentarerne: 
a. Forslag om udsendelse af et spørgeskema omhandlende nytænkning og ændringer i foreningen. 
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b. Vedligeholdelse af friareal kan ikke mindskes, det skal gøres. 
c. Haveaffaldsordningen er meget fin for alle de der har behovet. 
d. Containere er fyldte hver gang, det kan ikke blive færre pr. år. 
e. Fællesarealer bør bruges til meget mere end blot at få gartneren til at passe det. 
f. Forslagsstilleren om de nye fodboldmål, har andre ideer såsom legemuligheder, bålplads. 
 
Bestyrelsen har noteret indtrykkene men ønsker fremadrettet yderligere fra medlemmerne og dette 
gerne fremsendt konkret med en ide til hvorledes ønsker skal føres ud i livet, herunder økonomi. 
 
De fremtidige arbejder blev herefter taget til efterretning. 
 
5. Forelæggelse af budget for 2014, herunder fastlæggelse af kontingent og betalingstermin. 
Kasserer Mads Jørgensen fremlagde og gennemgik budgettet som var fremsendt sammen med 
indkaldelsen. Kontingentet blev foreslået til kr. 1.100,-, en stigning på kr. 150,- i forhold til 2013, 
denne beskedne stigning er hovedsageligt begrundet i at vi de sidste år har tærret på 
kassebeholdningen grundet uforudsete omkostninger samt for at sikre en kassebeholdning på ca. kr. 
20.000,-  Kontingentet er med betalingstermin fastsat til d. 30. april.2014.  
Forslag a. Jubilæumsfesten vil betyde en stigning i kontingentet med kr. 180,- 
Forslag b. Nye fodboldmål vil betyde en stigning i kontingentet med kr.  90,- 
 
Forslagsstilleren til nye fodboldmål informerede og fremkom med forklaring til ønsket. 
 
Dirigenten fremførte herefter begge forslag til afstemning som skete ved håndsoprækning samt at 
der kun er en stemme pr. parcel. 
 
Jubilæumsfest:  45 for - 5 imod,  forslaget vedtaget. 
Nye fodboldmål:  43 for - 8 imod,  forslaget vedtaget. 
 
Der fremkom efterfølgende en del spørgsmål fra forsamlingen, her et lille udpluk: 
a. Hvad nu hvis festen ikke bliver til noget, er pengene så spildt. (Bestyrelsen: Nej ikke alle, men 
der kan være nogle grundudgifter f.eks. teltdepositum og lignende som vi skal afholde) 
b. Vejbede: de bliver ikke ensartet holdt alligevel, hvorfor så ikke bruge pengene til snerydning. 
c. Kunne man for eksempel få gartneren til også at rydde sne. 
d. Hvordan skulle en snerydning økonomisk fordeles, grundet koteletgrundene. 
 
Dirigenten henledte bestyrelsen til at overveje med hensyn til snerydning. 
 
Budgettet samt kontingent  for 2014, i alt kr.  1.370,- blev herefter godkendt. 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.  
På valg var Hans Chr. Jensen, Poul Holm,  Katrine Fugmann og Kjeld Albrechtsen samt Martin 
Dam som suppleant. Poul Holm genopstillede ikke da han er fraflyttet området, bestyrelsen foreslår 
i stedet Lennart Jørgensen, Anemonevej 6.  
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var andre der ønskede at stille op, da dette ikke var 
tilfældet modtog alle genvalg og Lennart J blev herefter valgt ind. 
 
7. Valg af revisorer og suppleant.  
På valg var Peter Borg samt Anne Marie Schrøder. 
På valg var Revisorsuppleant Annette Flagstad. 
Alle modtog genvalg og blev herefter valgt. 
 
8. Eventuelt. 
Der fulgte en livlig debat blandt medlemmerne, her et lille udpluk af kommentarerne: 
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a. Samme medlem som på forrige GF bad bestyrelsen se på muligheden for at flytte vejskiltet til 
Bellisvej der iflg. medlemmet er svært at se, bestyrelsen vil nu igen se på problemets omfang. 
b. Opfordring til at fastholde alle 5 containere, de bliver altså brugt. 
c. Trafiklyset ved Kongevejen vedr. den lange tid med rødt lys. Bestyrelsen har forespurgt 
Kommunen om at se på det 3 gange, men det er af Kommunen oplyst at der ikke er nogen mulighed 
for at ændre på dette. 
d. Jubilæumsfesten: Hvem har lyst til at melde sig til festudvalget ?  
Følgende meldte positivt tilbage og vil gerne stå for dette sammen med Katrine Fugmann. 
Tom Christiansen, Violvej 5   
Christian Barnholdt, Anemonevej 4  
Mette Dan-Weibel, Erantisvej 12 
Birgitte Andersen, Anemonevej 6 
 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden. 
Formanden takkede dirigenten for god ledelse, hvorefter der blev budt på smørrebrød, øl og vand. 
 
Generalforsamlingen slut, kl. 21. 
 
                                                                                                              Ref. ved  Kjeld Albrechtsen 
Referatet godkendt. 
 
Hørsholm d. 
 
 
 
Kjeld Holm 
Dirigent.     
                       
 


