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                   24. september 2019 

 

 
 
 
Referat fra ekstraordinær generalforsamling i  
Rørmosegård Grundejerforening 11. september 2019 
 
Sted: Kirkehavegård, Allerød 
 

 

Dagsorden i overensstemmelse med udsendt dagsorden  
 
1. Valg af dirigent 

Formanden, Jonny Andersen, bød velkommen. Som dirigent udpegede bestyrelsen Morten Holmstrup, Skyt-

teengen 7.  

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og at 54 

husstande med i alt 108 stemmer var repræsenteret på generalforsamlingen. Heraf var fire repræsenteret ved 

fuldmagter.  

 

Dirigenten forklarede om årsagen til, at der var behov for en ekstraordinær generalforsamling, nemlig at for-

eningen, på baggrund af en beslutning fra Allerød Kommune om affaldssortering, skal træffe afgørelse, om 

foreningen skal etablere en central sorteringsordning, eller om medlemmerne ønsker at sortere affald på indi-

viduel basis, dvs. på den enkelte matrikel. Dirigenten fastslog, at såfremt forsamlingen besluttede sig for en 

kollektiv løsning, skulle der afholdes en ekstraordinær generalforsamling for at kunne træffe en endelig be-

slutning. Det skyldes vedtægternes bestemmelser om beslutningsprocessen ved forslag, der kræver anden 

anvendelse af fællesarealer.  

 

 

2. Fremlæggelse af problemstillingen  

Formanden fremlagde baggrunden for, at foreningen skal træffe beslutning om hvilken form, affaldssorterin-

gen skal foregå. Han henviste blandt andet til det udsendte orienteringsmateriale fra Allerød Kommune og 

besvarede spørgsmål fra medlemmerne. Han forklarede, at bestyrelsen på baggrund af drøftelserne på den 

ordinære generalforsamling i marts 2019 og bestyrelsens foretagne undersøgelser om en mulig placering for 

en eller flere centrale sorteringsstationer (”affaldsøer”), anbefalede den individuelle løsning. Formanden fast-

slog desuden, at en beslutning nu om en individuel løsning ikke afskærer foreningen for senere at vælge en 

fælles sorteringsløsning, hvis det ønske opstår.  

 

 

3. Afstemning om de fremlagte forslag 

Dirigenten foranstaltede afstemning om de to fremlagte principforslag. Afstemningen resulterede i 20 stem-

mer for en kollektiv løsning og 79 stemmer for en individuel løsning. 9 stemte hverken for eller imod. Diri-

genten konkluderede, at generalforsamlingen dermed havde valgt en individuel sorteringsløsning.  
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Formanden konkluderede, at der var tale om en klar afgørelse. Bestyrelsen vil herefter orientere kommunen 

om afgørelsen, ligesom man vil forsøge at indhente oplysninger om, hvordan og hvornår kommunen vil ori-

entere mere detaljeret om de praktiske forhold vedrørende den kommende affaldssortering.   

 
Dirigent (sign) 
Morten Holmstrup 

 
 
 
 
Referent (sign) 
Finn Serup Jensen 
 
 
 

 
Bilag  
 
Artikel fra Frederiksborg Amts Avis 20. september 2019, hvor formanden for kommunens teknik, erhvervs-, 
plan- og miljøudvalg, Miki Dam Larsen, blandt andet orienterer om kommunens planer for udrulning af sor-
teringsordningen.  
Det fremgår af artiklen, at Allerød Kommune senere på året vil orientere ejerne af parcel- og rækkehuse om pro-
cessen for valg at spande mm., og at de første huse i kommunen ventes at kunne modtage de ønskede affaldsbe-
holdere i februar 2020.  
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