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Frennegårdsparkens Grundejerforening 
 
 

Referat af Generalforsamling 
Tirsdag d. 23. februar 2016. kl. 19.00 

 
Generalforsamlingen blev indledt med en gennemgang ved Anders Johnsen fra Hørsholm 
Kommunes Team Miljø afdeling, af kommunens planer om etableringen af en vådeng fra 
Mortenstrupvej mod syd i markområdet ved Usserød Å. Vådengen etableres som et af kommunens 
foranstaltninger for at imødegå og aflaste for fremtidige skybruds scenarier, ved at regnvandet 
styres/ophobes på arealet vest for Usserød Å i kortere perioder. Samtidig etableres der yderligere 
dræn på vores område fra boldbanen mod Mortenstrupvej øst for stisystemet. Stien vil samtidig 
blive hævet i niveau. Arbejdet påbegyndes i april måned og forventes afsluttet i juli måned. 
En stor tak til Anders for gennemgangen på ca. 30. min. hvorefter generalforsamlingen startede. 
(Hele gennemgangen kan nu ses på vores hjemmeside, frenne.dk) 
 
 
Der var fremmødt 57 deltagere, repræsenterende 43 parceller, samt 12 fuldmagter. 
 
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. Bestyrelsen gør opmærksom på, at 
foreningens eksistens er baseret på tinglyst deklaration på de enkelte ejendomme, og der er 
medlemspligt. Deklarationer og tilhørende notat hører til ejendommes dokumenter og det formodes, 
at disse er overdraget i forbindelse med ejendomshandler. Den fulde samling af relevante 
dokumenter kan også læses og hentes på foreningens hjemmeside: frenne.dk 
Bestyrelsen er glade for at se så mange møder op til generalforsamlingen.  
 
Vådengen. 
Bestyrelsen vil følge projektet så tæt som det er muligt. Vi bliver i nærmeste fremtid præsenteret for 
en frivillig aftale til underskrift idet Kommunen gerne vil have adgang til at køre på og grave 
drænrør ned på vores arealer. Det er da også anlægget af den forhøjede cykelsti og etableringen af et 
dræn på vores del af cykelstien der har vores største interesse. Vi håber på et godt samarbejde med 
Kommunen.  
 
Usserød Å projektet. 
Udover vådengen sker der andre ting i Usserød Å projektet. Fornylig har projektet offentliggjort en 
hjemmeside, hvor man kan følge med i vandstanden, nedbørsmængden, iltindholdet m.m. ved de 
forskellige målestationer ved åen. I vores område er det ved broen over Mortenstrupvej, at der bliver 
målt. Vi har linket til siden på vores egen hjemmeside. 
 
Mortenstrupvejsanering - vejtræer, bump m.m. 
Der udestår én del af Mortenstrupvej-saneringen. Den består af to dele. Del 1: etablering af 
trafikhæmmende foranstaltninger, hvor vi fik bump og hævede overflader m.m. og del 2: et 
forskønnelsesprojekt hvor der vil blive plantet nye træer. Denne sidste del blev desværre under 
budgetforhandlingerne i Kommunen i efteråret nedprioriteret, så der kommer således ikke til at ske 
noget før tidligst i 2017. Så vidt vides er der et budget på knap kr. 200.000, og oplægget fra 
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Kommunens side er at de skal række til at plante nye træer enten i begge sider eller kun på den 
sydlige side. Bestyrelsen har givet input, men sagen er altså stillet i bero indtil videre. 
Trafiksaneringsprojektteamet vil til sommer vurdere om de trafikhæmmende foranstaltninger har 
virket efter hensigten. Kommunen har bl.a. målt hastigheden både før og efter at bumpene blev 
anlagt. Det er sket i 2014 og igen i 2016. Resultatet af disse målinger viser en betydende forskel i 
hastigheden. Der blev målt to forskellige steder på Mortenstrupvej. I 2014 var 
gennemsnitshastigheden 37 og 49 km/t på de målte steder. I 2016 var de tilsvarende tal 31 og 33 
km/t. Kommunen pointerer at disse tal er vejledende indtil den egentlige evaluering af projektet er 
foretaget. 
Mange af jer er utilfredse med det tidsbegrænsede parkeringsforbud der blev etableret på den 
østligste del af Mortenstrupvej – og måske går utilfredsheden mest på den høje hvide kassevogn, 
der af og til placeres hvor forbudszonen starter, og derved generer trafikken og hæmmer 
udsigtsforholdene. Bestyrelsen har været i kontakt med Kommunen om dette, og det vil blive taget 
med i betragtning ved næste projektvurdering til sommer, hvor politiet for øvrigt også deltager, da 
det er dem der har myndigheden. Vi ved ikke hvad der sker, om noget, men det kan være at 
forbudszonen rykkes nogle meter østover (altså længere mod lyskrydset) så store parkerede 
køretøjer i det mindste ikke generer oversigtforholdene. 
 
Oversvømmelser på stierne. 
Der er visse steder på vores friareal, hvor det er velkendt at der efter regnskyl kan være fugtigt eller 
faktisk danne sig regulære pytter. De forsvinder som regel efter et stykke tid med tørvejr, og da det 
for det meste er i den mørke tid, det sker, har det aldrig været et reelt problem. Ja, det vil sige lige 
indtil sidste år hvor oversvømmelsen af cykelstien især mellem Erantisvej og Bellisvej ikke syntes at 
ville gå væk igen. Og lige som det forsvandt fik en ny skylle oversvømmelsen til at komme igen. 
Ved sne og frostvej blev det et endnu større problem. Kommunen oplyser at det ikke, som man 
måske skulle tro, er en forstoppelse i Blårenden (som er en rørlagt å der løber langs stien og munder 
ud i Usserød Å). Det er derimod et af de første tegn på klimaforandringerne, nemlig et stigende 
grundvandsspejl, der giver generne. Sidst på året lykkedes det dog en entreprenør at få drænet 
området langs det mest belastede sted, og stien har været tør siden. 
Der var også et lignende problem på stien mod Mariehøj. Også det blev løst af samme firma med et 
nyt rør under stien samt oprensning af nogle små bække på begge sider af stien. 
Nu skulle vi kunne gå og cykle tørskoede og uden unødig glatte stier. 
 
Kvæg plejer det fredede areal. 
Som det vil være de fleste bekendt har Usserød Kogræsserforening hvert år ca. 7 kvier på græs på 
engarealerne ved Mortenstrupgaard. Foreningen har en forpagtningsaftale med Kommunen som 
derved også får plejet arealerne og medlemmer får efter sæsonen typisk kød fra 1/8 ko. Det svarer til 
omtrent 30 kg. Kvierne leveres med dyrlægekontrolleret ”jomfrugaranti”, men sidste år var det 
lykkedes et af dyrene at omgå kontrollen og til medlemmernes og andres store overraskelse var der 
pludselig en kalv på græsset. Kalven var meget sky og blev passet godt på af moderen og de andre 
køer, så medlemmerne havde noget hyr med at få dyrene fanget efter sæsonen. Garantien blev altså 
udløst og leverandøren leverede en erstatningsko, og kalven kom i pleje hos en kvindelig landmand 
som efter sigende har som speciale at tage sig af små overraskelser. 
Kogræsserforeningen fik i 2015 en ”konkurrent” idet Kommunen, ved hjælp af et privat firma Rent-
a-cow, udsatte 7 kvier på engarealet syd for vores område og øst for Usserød å – dvs. mellem os og 
Ørbæksgårdsbebyggelsen. Kommunen har ved fredningen af arealet fået en plejeforpligtelse af 
arealet og skal sikre at det bevarer et engagtigt præg, og det kan kvæg hjælpe godt med til. Disse 
kvæg går på arealet i længere tid end kogræsserforeningens da Kommunen er mere interesseret i 
plejen end i kødet, som i øvrigt går til Rent-a-cow som en del af ordningen. 
På begge arealer gælder det at kvægene er med til at sikre en lav bevoksning og dermed til 
udbredelse af en artsrigdom der er langt større end hvis kvægene ikke var der. Så det er på mange 
måder gavnligt, og for os andre der bare ser på er det også en fornøjelse og et plus for området.       
På begge arealer er det for øvrigt muligt for personer at gå inden for indhegningen. Der er flere små 
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åbninger i indhegningen hvor vi kan passere. Dette er for at tilgodese fredningsbestemmelsen om fri 
adgang til arealerne. 
 
Stenalderbopladsen. 
Museum Nordsjælland, som vores lokale museum nu hedder, siger at der igen i år vil være 
skoleklasser der besøger stenalderbopladsen som led i deres undervisning. Det er kun lokale skoler 
der kommer. Tilbuddet er ret populært og klasserne lærer meget om livet i stenalderen på de ca. 3 
timer de er på pladsen. 
 
Facebookgruppe. 
Nogle af jer ved at der i slutningen af 2015 blev etableret en facebookgruppe for beboere i vores 
område. Initiativet kom fra et par engagerede beboere. Selvom gruppen ikke har noget med 
Grundejerforeningen at gøre så var de så flinke at involvere bestyrelsen i overvejelserne i 
forbindelse med etableringen. Og hvad kan sådan en gruppe så, ja det vil jeg lade en af 
initiativtagerne, Laura, fortælle om lidt senere, men kan da lige her nævne at meningen er at knytte 
beboerne i området mere sammen om uformelle ting, løbeklub, gåture, fastelavnsfest, køb, salg og 
lån af ting med meget mere. Det er alt sammen nogle af de ting som den mere formelle 
grundejerforening har lidt sværere ved at løfte. 
Bestyrelsen er glade for initiativet og håber på et godt samarbejde. 
 
Petanqueklub. 
Som det måske er jer bekendt mistede vi desværre ret pludseligt petanqueklubbens stifter Christian 
Barnholdt. Klubben er stadig kørende nu med Andreas McGrail fra Bellisvej som ”indpisker” m.m. 
Der er opstart her i foråret lidt afhængigt af vejret, men formodentligt midt i april. Det var sidste år 
normalt søndage kl. 15 på banen, og det forventes at fortsætte på samme måde i år. Alle kan 
deltage. Det kræver ikke forkundskaber eller udstyr at komme med. Sæsonpremieredatoen 
meddeles i øvrigt på førnævnte facebookgruppe ligesom vi også på foreningens hjemmeside vil 
annoncere om det når vi kender startdagen. Petanqueforeningen har for øvrigt også en facebookside 
hvor medlemmerne kan udveksle tips, tricks og kommentarer. 
 
Radonmåling. 
Bestyrelsen følger med i en kampagne, sponsoreret af boligfonden Realdania, om den såkaldte stille 
dræber, en luftart der hedder radon. Radon er en radioaktiv gasart, der både er usynlig og lugtfri, men 
ikke desto mindre menes at være skyld i omegnen af 300 dødsfald i Danmark om året. Det er en del 
flere end der dør i trafikken nu om dage. Radon kommer ind i husene via sprækker og kan medvirke 
til en overrepræsentation af især lungekræft. Faren er størst i gamle huse (dvs. huse bygget før 1998), 
huse med kælder, huse bygget i beton, og ikke mindst huse i områder med stor radonforekomst – og 
hvis du er ryger er faren endnu større. Nyere huse skal være radonsikrede. Hørsholm er et lavrisiko 
område, såkaldt klasse 1, dvs. næstlaveste klassifikation. Tilbage i 2001 blev der foretaget 11 
målinger i udvalgte huse i Hørsholm og ingen af dem viste en høj forekomst af Radon. 
Man kan selv få målt radonværdien i sit hus. Det er det kampagnen går ud på. Man kan bestille nogle 
små målere, som er plastikbokse i tændstikæskestørrelse. De opsættes på strategisk korrekte steder i 
hjemmet, og skal stå der i mindst 60 dage, hvorefter de sendes tilbage til leverandøren, der kvitterer 
med en rapport om hvad der er blevet målt. Hvis I har interesse for at få det målt med det samme skal 
I skynde jer for der skal måles i fyringssæsonen, hvor forekomsten er størst, og den slutter 30. april – 
ellers må I vente til efteråret. 
I kan læse mere på adressen: radonfrithjem.dk 
Formanden har tre små målere stående hjemme hos sig. De er lige sat op, så der er først resultat i maj 
måned.  
 
Gamle Hørsholm anno 1954. 
Vi kan da lige slutte af med en oplysning til de af jer der er interesserede i lokalhistorie. Vi ved jo af 
gode grunde ikke om nogle af jer ved det, men i maj 1954 gennemførte det amerikanske luftvåben en 
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gennemfotografering af hele Danmark fra luften, forstås. Formålet var militært. Da spændingerne 
mellem øst og vest var store (nok større end i dag) ville man sikre sig at man havde et detaljeret 
overblik over hele Danmark hvis området pludselig skulle blive utilgængeligt. På den lidt uhyggelige 
baggrund har firmaet COWI fået adgang til de gamle fotos og gjort det muligt for os alle at se 
hvordan Danmark, og altså også vores område, så ud i 1954, og man kan lægge et gennemsigtigt 
nutidigt kort henover og dermed virkelig se de store bebyggelser der er skudt op siden da. 
Vores forenings område var bar mark i 1954, men man kan f.eks. se Mortenstrupgaard, Frennegaard 
(den gamle bygning ved den nu nedlagte politistation), Blegehusene og den nu nedrevne 
Ørbæksgaard m.m. 
Så hvis I har interesse for det, skal man selvfølgelig have adgang til en computer. Og så kan det ses 
på adressen: kortal.dk. God fornøjelse. 
 
Friarealet. 
Jesper Hvid Carlsen berettede om at foreningen fik ny gartner (KC Haveservice) i 2015, der var lidt 
startvanskeligheder med at følge de aftalte procedurer mht græsslåningen på friarealet, samt 
pasningen af vejbede, men det synes nu at være på plads og indarbejdet, således at vi hele tiden kan 
have et fint grønt område ved stisystemet. Bestyrelsen føler dog at der bør gøres mere ved vejbedene 
fremadrettet, mere herom under pkt. Fremtidige arbejder. 
 
Dirigenten forespurgte forsamlingen om der var spørgsmål eller kommentarer til beretningen.    
Søren Grøndorf fra Erantisvej 7 spurgte ind til, hvad beløbet, der var afsat i budgettet for vejbede var 
anvendt til ? JHC svarede at alle vejbedene er blevet luget en enkelt gang i løbet af året som aftalt. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Regnskabet blev gennemgået af Kasserer Mads Jørgensen dette udviste for 2015 et underskud på  
kr. 16.137,44 ( Budgetteret underskud for 2015 kr. 15.179,00 )  Formuen er herefter på i alt kr. 
22.941,78. 
Jørgen Møller fra Erantisvej 5 spurgte ind til om det virkelig passede at gartneren havde luget i 
vejbede, og bad dirigenten spørge forsamlingen om der var nogen der havde set gartneren udføre 
det oplyste arbejde, dette kunne op til flere beboere bekræfte, at det rent faktisk var udført. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
4. Redegørelse for det fremtidige arbejde. 
Der er fremkommet fire forslag til afstemning: 
a) Reduktion af antal containere (forslag fra medlemmer) 
b) Etablering af kollektiv snerydningsordning for fortovene (forslag fra medlemmer) 
c) Opkrævning af værn mod overløb på snerydningsbudgettet (forslag fra bestyrelsen) 
d) Kraftig beskæring af buske i vejbedene (forslag fra bestyrelsen) 
 
a) Dirigenten gav herefter medlemmerne Søren Grøndorf og Jørgen Møller fra Erantisvej ordet for 
gennemgang og forklaring til deres forslag angående reduktion af containere fra de nuværende 5 til 
i stedet 4 pr. år, idet der iflg. forslagsstillerne er set flere containere, som kun var halvfulde ved 
afhentning, så det derved anses at være dyrere end nødvendigt. 
Kommentar fra Stoklund Anemonevej 37: havde et stort ønske om at alle var med til at fylde/dumpe 
"ovenpå" frem i containeren, så at det ikke kun var bunden af containeren der blev fyldt, samt 
erklæringen at ordningen med 5 containere var fin, anbefaler således at stemme nej. 
Kommentar fra Møller Erantisvej 5: At der efterhånden er mange, der havde deres egen gartner, 
som selv klarede bortskaffelsen af haveaffaldet, samt at andre selv kørte affaldet på genbrugsplads.   
 
Dirigenten forklarer herefter gennemgående om reglerne mht fuldmagter til en afstemning, at en 



 5

sådan fuldmagt gives et andet medlem eller bestyrelsen til, at stemme på sine vegne, og ikke som 
der nu ses på flere af fuldmagterne, at der her står skrevet hvad man skal stemme til de enkelte 
punkter på denne her generalforsamling. Der er således en del af fuldmagterne som reelt ikke er 
gangbare, men stillede herefter forsamlingen spørgsmålet om alle fuldmagter, dette år, kunne 
medtages til den samlede afstemning? Dette blev vedtaget af forsamlingen. Dirigenten pointerede 
herefter overfor bestyrelsen, at denne, ved eventuelle forslag til fremtidige års generalforsamlinger, 
orienterer medlemmerne om reglerne for fuldmagter.  
Dirigenten gik herefter over til afstemning ved håndsrækning, og der udvistes klart flertal i 
forsamlingen imod dette forslag, fuldmagterne gav ingen ændring, forslaget ikke vedtaget. 
 
b) Dirigenten gav herefter medlemmerne Søren Grøndorf og Jørgen Møller fra Erantisvej ordet for 
gennemgang og forklaring til deres forslag angående kollektiv snerydning på alle fortove i 
foreningen herunder tillige saltning. Forslagsstillerne havde taget deres egen powerpoint med som 
vejledning og information, som i hovedtræk her kan beskrives således: Der opnås en ensartet og 
samtidig snerydning/saltning. Snerydning foretages alle ugens 7 dage ved behov indenfor 
vintersæsonen som løber fra 31 oktober til 31 marts. En repræsentant modtager en email som 
kontrol for hver gang der udføres snerydning/saltning. For at kunne udføre den lovpligtige 
snerydning er den enkelte grundejer dækket ind ved denne ordning ved f.eks. sygdom, ferier, 
weekendophold. Prisen på kr. 265,- pr. parcel er baseret på de seneste ti års statistiske tal for at 
beregne hvor tit der skal sneryddes/saltes. 
Kommentar fra Viggo Bellisvej 18: mener ikke at det kan være juridisk korrekt, som det anføres, at 
en entreprenør kan overtage ansvaret for snerydning, det er den enkelte grundejer der stadig har 
dette ansvar, samt hvad hvis en af entreprenørens maskiner kommer til at ridse en parkeret bil? Så 
kan han sagtens se problemer i at kommer overens med en evt. skadevolder, hvem har bevisbyrden? 
Mener desuden at selve oplægget er dårligt, og anbefaler at der stemmes nej. 
Kommentar fra Hanne Erantisvej 10: som så mange andre der bor på koteletgrunde, har hun kun 3 
meter fortov der i så fald vil blive ryddet, så for hende vil det ikke rigtig hjælpe så meget, da hun jo 
har en meget lang indkørsel, som jo også skal ryddes når der er faldet sne, og det magter hun altså 
ikke selv mere. Svar fra Søren Grøndorf Erantisvej 7, at Hanne kunne ansøge om hjælp til dette hos 
hjemmeplejen i Hørsholm Kommune, måske de kan hjælpe. 
Kommentar fra Borg Bellisvej 14: har jo meget fortov som skal ryddes ved snefald, men er alligevel 
principielt imod forslaget, da han ikke er for saltning (har aldrig anvendt det) det er hverken godt 
for planter, buske i forhaven, da det jo nok ikke vil kunne undgås at der kommer salt ind i forhaven 
også, men strør i stedet med grus, så anbefaler et nej til forslaget. 
Kommentar fra Juhl Erantisvej 6: Hvornår skal snerydning ske? Kan jo forestille sig at det vil ske 
om natten og derved få indvirkning på nattesøvnen. Svar fra Jørgen Møller Erantisvej 5, henviser til 
Kommunens vejledning, men vil som regel udføres sidst om morgenen inden kl. 7 - herunder en 
oplysning om regler for snerydning. Entrepenøren Dalsgaard, hvis firma de har undersøgt og fundet 
som en sund virksomhed, har overvejet at servicere beboere på koteletgrunde, og de har også set på 
om det måske var muligt med en differentiering af prisen for at være med i den kollektive ordning, 
men ser ikke at det er muligt, alle parceller vil skulle betale det samme, i deres optik lille beløb om 
året. 
 
Dirigenten fremførte herefter en afstemning ved håndsoprækning, som viste 12 stemmer for      
(inkl. 2 fuldmagter) 43 imod forslaget, forslaget ikke vedtaget. 
 
c) Udgår, da forslag b) ikke blev vedtaget. 
 
d) Jesper HC gennemgik bestyrelsens forslag, som går ud på at udføre en kraftig beskæring af alle 
103 vejbede, herunder efterfølgende bunddække med flis for at undgå kraftig ukrudtsvækst inden 
buskene igen kan danne skygge for denne. Forslaget skal ses som et resultat af at der de seneste par 
år har været givet udtryk fra flere medlemmer at bedene nu er blevet for høje, genere udsyn specielt 
ved ud- og indkørsel på vejene, samt at mindre børn kan være helt skjult bag et bed, og derved 
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kunne det potentielt frygtes at der kan ske påkørsel, hvis vi ikke begrænser højden. 
Prisen vil andrage en engangsforhøjelse dette år på kr. 300,- pr. parcel. 
Kommentar Appelt Anemonevej 10: sidst der blev lagt flis på bedene, skete det på et tidspunkt hvor 
det regnede en del, med resultatet at meget af flisen blev skyllet ud af bedene og løb ned og lukkede 
ristene i vejene, hun brugte meget tid på at flytte flis dette år, og ønsker ikke en gentagelse. 
Kommentar Grøndorf Erantisvej 7: finder det mærkværdigt at bestyrelsen sidste år satte 
kontingentet ned, for nu at foreslå at det skal stige igen, kaldte derefter bestyrelsen at være en dårlig 
ledelse af foreningen. 
Kommentar Helk Bellisvej 32: kan ikke forstå nødvendigheden, mener ikke at der er noget 
højdeproblem, og anbefaler at stemme nej. 
Kommentar Grøndorf Erantisvej 7: ved udkørsler fra vejene er bedene nu for høje og trænger til at 
blive beskåret, det anses som meget nødvendigt også sikkerhedsmæssigt set. 
Kommentar Rasmussen Erantisvej 13: Alt for voldsomt forslag, lidt mindre studsning kunne gøre 
dette i stedet. 
 
Dirigenten fremførte herefter en afstemning ved håndsoprækning, som viste et klart flertal imod 
forslaget, forslaget ikke vedtaget. 
 
5. Forelæggelse af budget for 2016, 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,-  således at vi i 2016 sørger for at 
kassebeholdningen er på ca. kr. 23.000,-  som bestyrelsen anser for at være en god buffer for 
uforudsete omkostninger. Der er for 2016 som noget nyt indregnet en pris for bekæmpelse af den 
store muldvarpe plage på de grønne arealer for i alt kr. 4.500,-                                              
Kontingentet er med betalingstermin fastsat til d. 30. april.2016.  
 
Kommentar Grøndorf Erantisvej 7: foreslår/anbefaler at sætte kontingentet op til kr. 1.200,-      
Mads J. svarer at der fra bestyrelsens side er enighed om at foreningen ikke skal være en 
pengemaskine, ergo skal kontingentet sættes efter budgettet og ikke højere. 
 
Budgettet samt kontingent for 2016, i alt kr.  1.100,- blev herefter godkendt. 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.  
På valg var Lennart Jørgensen, Katrine Fugmann, Hans Chr. Jensen og Kjeld Albrechtsen. Katrine 
Fugmann ønsker ikke genvalg, men opstiller gerne som suppleant. Suppleant Laust Johnsen 
opstiller som bestyrelsesmedlem. Niels Juhl de Neergaard opstiller som suppleant. 
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre der ønskede at stille op, og da dette ikke var 
tilfældet modtog alle genvalg/valg. 
 
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. 
Kommentar Viggo Bellisvej 18: en venlig henvisning til at hundeejere som lufter deres hunde tidligt 
om morgenen, opfordres til så vidt muligt at sørge for at hunden ikke gør hele tiden. 
Kommentar Laura Mortenstrupvej 51: opfordrede til at endnu flere melder sig ind i 
facebookgruppen, pt. er der 40 medlemmer, og ønskede at endnu flere deltog i sammenholdet, 
kommer med nye opslag, nye ideer til gruppen. Laura har selv et stort ønske om at nedsætte et 
udvalg til at arbejde med ideer til hvad vi alle kan bruge fællesarealet til. 
Kommentar Grøndorf Erantisvej 7: oplæg til bestyrelsen om at slække på pasningen af 
fællesarealet, da det synes som at græsset ser lidt for velplejet ud. 
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Svar fra Hans Chr. J - bolden hermed givet op til input for nye ideer fra medlemmerne, bestyrelsen 
vil gerne opfordre mange flere til at komme med forslag, ideer, nytænkning m.v. 
Kommentar Hanne Erantisvej 10: synes at skovprojektet var en super ide i sin tid, men hvor er stien 
igennem skoven nu, ønsker tillige at der ses på højden af de forskellige busketter rundt omkring på 
friarealet, da der flere steder godt kunne trænge til en beskæring, og måske heller ikke er særligt 
kønne mere. 
Jesper HC svarer at så må bestyrelsen jo finde ud af at tage dette i flere step, i første omgang ser vi 
på dette på vores forårsvandring. 
Kommentar Borg Bellisvej 14: udtrykker tilfredshed med bestyrelsens arbejde og det der udføres. 
Kommentar Hans Chr J: håber at vi (bestyrelsen) repræsenterer foreningen bredt og opfordrede 
endnu engang alle til at fremkomme med deres tanker om ændringer, forslag, og takkede herunder 
de to forslagsstillere for deres ildhu, selvom ingen af forslagene blev vedtaget. 
 
Dirigenten opfordrede herefter til at bestyrelsen gennemgår og vurderer de på generalforsamlingen 
indkomne ytringer herunder forslag. 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.  
Formanden takkede dirigenten Kjeld Holm for god ledelse, samt Katrine Fugmann og Martin Dam 
for deres arbejde i bestyrelsen, samt takkede revisorerne, hvorefter der blev budt på smørrebrød, øl 
og vand. 
 
 
Generalforsamlingen slut, kl. 21.15 
 
                                                                                                              Ref. ved  Kjeld Albrechtsen 
Referatet godkendt. 
 
Hørsholm d. 
 
 
 
Kjeld Holm 
Dirigent.     
 
 


