General forsamling Grundejerforeningen Svenstrup
Tirsdag d 14 juni 2015 kl 19.
---------1. Valg af dirigent:
-> Jette , RV43 valgt.
---------Lovlighed:
Dirigenten konstaterede at indkaldelse er fremsendt i 20. maj - dermed varslet rettidigt.
Fremmødte: 15 medlemmer
GFS Bestyrelse: Holger RV44, Bo RV21, Klaus RV16, Mille RV26, Mogens S33, Karin RV57,
Jette RV43, Mads S37
Plus:
Grethe S33
Martin & Andrea RV4a
Marianne RV 5
Carin RV16
Britt RV44
Poul RV48
=> General forsamlingen er dermed lovlig iht vedtægter.
---------2. Formandens beretning:
Velkommen til nye beboere!
Generelt: Stille år. Ingen klager eller større sager.
Ang. hussalg: der har været foretaget flere hushandler. Pt også et antal parceller til salg.
Ang. belægning på Ringvej: Bestyrelsen har været i kontakt med Kommunen. Ringvej har ikke
særlig høj prioritet – derfor ingen planer om udbedring.
Ang. støjvold: ikke noget nyt.
(Bemærk der er ingen relationer til sagen om støjvold ved Hørsholm Golfklub – tilsyneladende
privat finansiering)
Ang. Foreningsgrundens hæk og udbedring: Hækken omkring foreningsgrunden er i dårlig stand.
De husejere der har tilstødende grunde og ønsker udbedring skal henvende sig til bestyrelsen.
Udbedring foretages af GFS gartner. Bemærk udgift deles ligeligt (50/50) med de pågældende
husejere.
Ang. servitut fra 1956 omkring Bestyrelsens godkendelse af købere:
Bestyrelsen har været involveret i at godkende påtegning for et enkelt skøde ifm hussalg
(annullering af nævnte servitut).
Senere har det vist sig at den pågældende servitut allerede ER blevet annulleret for alle parceller i
ejerforeningen pr 13-okt-1966.
Se tinglysningen af dette hér: http://www.gfsvenstrup.dk/arkiv.htm
Ang. Sensommerfest: den afholdes i år lørdag 3-sep - uanset antal :-)
(se også her: http://www.gfsvenstrup.dk/aktuelt.htm )
Ang. valg til bestyrelsen: Formanden opfordrer til at folk melder sig til poster i bestyrelsen.

----------3. Regnskab:
Regnskab er fremsendt med indkaldelse til generalforsamlingen – godkendt ved revisionsmøde.
Noter:
- Alle kontigenter betalt uden restancer :-)
- Bestyrelsen forventer kommende udgifter til udbedring af hæk omkring foreningsgrunden.
Bestyrelsen foreslår godkendelse af regnskab.
=> Vedtaget af generalforsamlingen.
------------4. Forslag til Generalforsamlingen:
n/a - ingen indkomne forslag
------------5. Kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent (300,- hhv 500,-)
-> Vedtaget af Generalforsamlingen
-----------6. Valg af bestyrelse:
Følgende valg blev godkendt af generalforsamlingen:
Næstformand Bo RV21 og Kasserer Klaus RV16 genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer genvalgt: Mille RV26, Mogens S33
Suppleant genvalgt: Karin RV57
Revisor genvalgt: Jette RV43
Revisor suppleant valgt: Andrea RV4A
-----------7. Eventuelt:
a. Trafiksanering på Stampevej og Agiltevej:
Nogle medlemmer af GFS og GFS' bestyrelse deltog som privatpersoner i borgermøder om dette.
(Se information på kommunens hjemmeside: http://www.horsholm.dk/Borgerservice/Vejegronne-omraader/Trafiksikkerhed/Trafiksanering/Omraade-A )
b. Hundeluftning: Bestyrelsen og medlemmer henstiller til alle hundejere at de husker poser
og opsamler hundenes efterladenskaber
c. Generalforsamlingen opfordrer medlemmer til at deltage i borgermøde om midlertidige
flygtningboliger.
d. Bestyrelsen opfordrer endnu en gang alle til stille kørsel på Ringvej og Stampevej!
- GFS Web/hjemmeside: Send forslag til info@gfsvenstrup.dk eller ring til Mads.
-----------Generalforsamlingen erklæres afsluttet.
Formanden takker for god ro og orden.
pva Generalforsamlingen: Mads S37

