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                  18. marts 2019 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i  
Rørmosegård Grundejerforening 6. marts 2019 
 
Sted: Ravnsholtskolen, Allerød 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne  
 

1. Dirigent 
Formanden, Jonny Andersen, bød velkommen. Som dirigent udpegede bestyrelsen Morten Holmstrup, 
Skytteengen 7.  
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne, og at 
i alt 55 husstande var repræsenteret på generalforsamlingen ud af de 165 husstandsmedlemmer.  
 

2. Formandens beretning 
Efter formandens mundtlige beretning (manuskriptet til formandsberetningen er vedhæftet dette refe-
rat) var der få opklarende spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte medlemmer.  
Dirigenten kunne herefter konstatere, at formandens beretning var godkendt.   

 
3. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2018 

Kasserer Lars Heide Sørensen fremlagde regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. (Regnskabet 
blev husstandsomdelt sammen med 2. indkaldelse til generalforsamlingen.)  
 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for år 2019 
Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til årsbudget for 2019, som indebærer status quo på kvartals-
betalingen. Revisor Anthony Rouse opfordrede foreningen til at øge henlæggelserne til asfalt-renovering 
og dermed forhøje kontingentet. Efter en kort drøftelse blev forslaget henvist til dagsordenens pkt. 8.   

 
5. Kommende kommunal affaldssortering 

Formanden præsenterede den nyligt annoncerede kommunale plan om at beboelsesområder. Planen vil 
medføre, at grundejerforeningen skal etablere et antal ”affaldsøer” på foreningens fællesareal til brug for 
en kommende kommunale affaldssortering, der vil blive indført overalt i kommunen fra og med ultimo 
2019 og 2020. (Kommunalt orienteringsmateriale var vedlagt 2. indkaldelse til generalforsamlingen.) 
  
Formanden orienterede om, at kommunen først udsendte planerne få uger før generalforsamlingen og 
bad om synspunkter og kommentarer, fordi foreningen skal indlevere forslag til konkrete initiativer se-
nest 1. maj i år. Kommentarerne og forslagene var mange, og formanden stillede i udsigt, at bestyrelsen 
hurtigst muligt vil vende tilbage med konkrete forslag.  
 
Formanden opfordrede alle medlemmer med erfaring, faglig ekspertise eller interesse for affaldssorte-
ringsordningen til at kontakte bestyrelsen og stille viden til rådighed. Formanden fastslog desuden, at kun 
en ekstraordinær generalforsamling på foreningens vegne kan beslutte de konkrete planer for affaldssor-
tering og affaldsøer. Han understregede, at der er tale om en bunden og tvungen opgave, der er blevet 
pålagt foreningen.    
 
 
 
 

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer  
Der var indkommet to forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen. Dels om mulighed for medlem-
merne at blive fritaget for at deltage i finansiering af fælleshus (forslag I), dels om det fortsatte arbejde 
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med at planlægge et fælleshus i foreningen (forslag II). Dirigenten fik forslagsstillernes accept af at bytte 
om på behandlingen af forslagene.   
 
 
Forslag II  
Formanden for arbejdsgruppen for fælleshuset, Trygve Laub Asserhøj, orienterede om arbejdsprocessen 
og de resultater, som arbejdsgruppen har nået. Trygve orienterede derefter om resultatet af den vejle-
dende afstemning blandt medlemmerne, som arbejdsgruppen havde gennemført i de foregående uger. På 
baggrund af det resultat vurderede gruppen, at der ikke er reel basis for at arbejde videre med fælleshuset 
som projekt. Derfor ønskede arbejdsgruppen at trække det fremsatte forslag om projekt-finansiering til-
bage og i stedet nedlægge arbejdsgruppen. Samtidig takkede Trygve for samarbejdet i arbejdsgruppen.  
 
Dirigenten fik generalforsamlingens tilslutning til at betragte forslaget som trukket tilbage.  
 
Forslag I  
På baggrund af tilbagetrækningen af forslaget om fælleshuset (II) fik dirigenten forslagsstillernes tilslut-
ning til også at betragte dette forslag som trukket tilbage.  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a) Kasserer Lars Sørensen og Michel Strauss var på valg for en to-årig periode og var villige til genvalg. 
Dirigenten spurgte til andre kandidater. Det var ikke tilfældet, hvorefter Lars og Michel var genvalgt for 
to år. 
 
b) Michael Frederiksen ønskede at trække sig ud af bestyrelsen, hvorefter dirigenten efterlyste kandidater 
til valg som bestyrelsesmedlem for ét år. Formanden oplyste, at han havde tilsagn fra et ikke-tilstedevæ-
rende medlem om at træde ind i bestyrelsen, såfremt der ikke var andre kandidater. På dirigentens fore-
spørgsel til forsamlingen, meldte der sig én kandidat, Morten Schjellerup, Skytteengen 5, hvorefter for-
manden konstaterede, at der nu ikke var grundlag for at bringe det ikke-tilstedeværende medlem i spil. 
Dirigenten konkluderede, at Morten Schjellerup herefter var valgt som nyt bestyrelsesmedlem for ét år.     
 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
Revisorer og revisorsuppleant vælges for ét år. Peter Gade Jensen og Anthony Rouse var villige til gen-
valg og blev enstemmigt genvalgt som revisorer, og Lars Gullaksen blev enstemmigt genvalgt som revi-
sorsuppleant.  
 

9. Godkendelse af budget 
Drøftelse af foreningens budget for 2019 fra pkt. 5 fortsatte. Efter flere argumenter for og imod en kon-
tingentforhøjelse på 200 kr. pr. kvartal, der skulle gå til fortsatte henlæggelser, satte dirigenten budgetfor-
slaget uden og med en forhøjelse i forhold til bestyrelsens forslag til afstemning. Den skriftlige afstemning 
viste, at 26 husstande stemte for en forhøjelse, mens 25 husstande stemte imod. Én husstand stemte 
blankt. Dirigenten konkluderede, at kontingentet for de resterende tre kvartaler i 2019 vil stige med 200 
kr. pr. kvt.  
 
Det vedtagne budget for 2019 er vedhæftet dette referat.  

 
 
 
 
 
 
 

10. Eventuelt 
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• Et medlem udtrykte bekymring for, at for mange bilister kører for hurtigt på både Skyttealle og stikve-

jene, hvor der er maksimal hastighed på 15 km/t. Bekymringen var en opfordring til uden undtagelser at 

overholde hastighedsbegrænsningen. Desuden blev der opfordret til at overholde de almindelige færd-

selsregler vedrørende parkering ved stikveje og især undlade at parkere på Skyttealle tæt ved ind- og ud-

kørsler fra stikvejene, da udsynet forringes og kan skabe farlige trafikale situationer for alle trafikanter. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig opfordringerne.  

• På forespørgsel oplyste formanden, at bestyrelsen ikke har aktuelle planer om at anlægge en særlig plads 

til opladning af el-biler.  

 
 
 
 
 
Dirigent (sign) 
Morten Holmstrup 

 
 
 
 
 
Referent (sign) 
Finn Serup Jensen 

 
 
 
 
 
 
Bilag:   
Formandens mundtlige beretning 
Budget 2019 
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Formandens beretning 2019 
 
 
Gartner og fællesareal 
 
Sommeren var ualmindelig tør i 2018. Det gav en del udfordringer for alle og ikke mindst 
for gartneren, der lige havde plantet to store områder med nye blomster. 
Dels ved stien mellem Skyttemosen og Skyttevangen og dels ved rundkørslen. Samtidig 
var der det nyplantede græsområde ved søen i Skyttemosen. 
 
Blomsterne og græsset overlevede kun fordi vi fik lov til at bruge en hel del privat vand. 
Tusind tak til dem fordi vi måtte slutte os til jeres studs. 
 
Søen i Skyttemosen har oveni det fået renset hele bunden og trærødderne på øerne er 
fræset væk. Derfor har den en helt fin overflade i øjeblikket som burde holde i mange år. 
 
Bag ved Skyttemosen er det store plantebælte over mod Rørmosen blevet beskåret. 
 
Vinteren har været nådig og der har endnu ikke været det store behov for bekæmpelse. Til 
alle – husk dog at tænke på hinanden, når I parkerer. Der skal være plads til alle også når 
der er faldet sne. 
 
Der har i forbindelse med snerydningen været skrevet en del på fællesmailen. 
Kunne I være søde, at henvende jer til bestyrelsen, hvis der er klagepunkter over gartne-
rens snerydning? 
 
Vi har netop repareret regnvandsbrønde og afløb i Skyttemosen. 
Det skyldtes, at rødder fra de omkringstående træer havde fundet vej til rørenes samlinger 
og blokeret for vandet. I den proces fandt kloakmesteren et kloakdæksel, som var dækket 
af jord og græs. Den brønd fik vi frigjort, så den er nemmere at komme til næste gang. 
 
Samtidig fik vi et kig på fire faskiner. Kloakmesteren fotoinspicerede dem gennem vandlå-
sen i brønden i haven. 
Konklusionen var, at vandlåsen og samlingerne nok ikke ville være gjort på den måde i 
dag og så opfordrer han alle til at sørge for en årlig rensning af brønden. Det gøres simpelt 
med den brøndrenser man kan låne hos Leon. 
Vi overvejer om erfaringerne fra disse inspektioner skal skabe grundlag for yderligere in-
spektioner og erfaringer. 
 
Vi har fået et tilbud på oprensning af åen ved højen og broen over åens nordlige ende 
trænger til en reparation. Oprensningen sættes i værk så snart vejr og underlag er til det. 
 
Efter fældningen af den gamle skov, så skal vi have fjernet nogle bunker med stammer og 
grene. 
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Der bliver indført et regulativ for affaldssortering, der nok vil kræve, at vi bygger et antal af-
faldsøer i foreningen. Der har vi fået et overslag som vil blive gennemgået senere. 
 
Asfalten bør nok gennemgås igen for at få opdateret tilstanden. Så kan vi bedre vurdere 
en eventuel levetidsforlængelse indtil vi kan få asfalten udskiftet. 
 
Fælleshus 
 
Arbejdet er fortsat gennem året og arbejdsgruppen har igen haft et aktivt år og den har sit 
eget punkt på dagsordenen i dag. 
 
 
Legepladser 
 
Vi har fået foretaget en inspektion og efter en ny gynge i Skytteengen er der ingen udestå-
ender efter den. 
 
Og så var 2018 året, hvor den store legeplads i Skyttevangen fik sit nye legemodul og 
samtidig fik vi udskiftet gyngen. 
Vi er glade for at det kunne lade sig gøre at gennemføre hele projektet på samme tid, så 
der også blev skiftet underlag. 
Det tog lidt længere tid end forventet, da kommunen foretog en høringsfase inden tilladel-
sen blev givet, men legepladsen stod klar til efterårsferien i uge 42. 
 
Nu, hvor den har fungeret et stykke tid, så står det klart, at vi må anmode alle besøgende 
om at tage hensyn til legepladsens naboer. Det gælder både støj (ikke de legende børn) 
og så man gerne rydde op efter sig når man forlader pladsen. 
 
Eksempel på gener er, at legepladsens naboer ikke er interesserede i at fjerne cigaret-
skodder fra området og så har de heller ingen interesse i andres private telefonsamtaler. 
 
På grund af problemer i forbindelse med hygiejnen i sandkassen i Skyttemosen, så har vi 
fjernet den sat vippen fra Skyttevangen der i stedet for. 
 
 
Lamper 
 
Hvis skurlampen ikke lyser, så vil et bestyrelsesmedlem gerne udlevere en ny som I selv 
skifter. Der kan være nogle som gerne vil have lidt assistance til det, så er vi selvfølgelig 
også behjælpelige med det. 
 
Mange har opdaget de nye gadelamper på den ”ufede” måde. De har et helt særligt skær, 
hvorfor nogle har måttet installere skærme eller foretage andre tiltag for ikke at blive blæn-
det derhjemme. 
Masterne er kommunens, så vi kan desværre ikke selv gøre ret meget der. 
 
 
Hjertestarter 
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Vi har fået en hjertestarter i foreningen. Vi håber, at vi aldrig får brug for den. Skulle det 
ulykkelige alligevel ske, så er den sat op midt i foreningen. 
 
Den er tilmeldt Tryg, så alarmcentralen kender dens placering. Og den er markeret på 
oversigtstavlen ved vores indkørsel. 
 
Vi har en serviceaftale med fabrikanten, så den altid skulle være i fineste stand. 
Fastelavn 
 
Igen i år skal Nellie have et stor tak for et fantastisk initiativ. 
 
Det er helt fantastisk, at der er ved at blive skabt en tradition af den art. Det var et flot ar-
rangement i fornemt vejr, hvor alle så ud til at hygge sig. 
 
Det må være foreningsrekord, at hele 110 mennesker mødte op og hyggede sig på den 
store legeplads 
 
Stor tak til arrangørerne. 
 
Bestyrelsen 
 
Vi er kede af at måtte fortælle, at Michael i dag takker af til sit arbejde i bestyrelsen. Vi vil 
savne hans store arbejde. 
Vi skal vælge et nyt medlem i dag. 
 
 
E-mail 
 
Vi kan kun opfordre alle, der endnu ikke er tilmeldt til at gøre det. Skriv en mail til bestyrel-
sen, så vil Lars sørge for at I kommer på listen. 
 
Vi er rigtig glade for den store dækning, der er i kartoteket. I sidste uge var vi helt oppe på 
155 deltagere – det er en hele 94 %. Det er flot, men kan blive endnu bedre. 
 
En bøn til kartoteket kunne være, at køb, salg og gives kunne lægges over på Facebook, 
så de deltagere i mail kartoteket, der er der for at modtage vigtige budskaber ikke ”spam-
mes” med disse ting. 
 
 


