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Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling d. 25.oktober 2005 kl. 19.00. 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Elmeparkens Selskabslokale. 
Ca 65 af grundejerforeningens beboere var fremmødt – Desværre var lokalet var lige lille nok til at 
rumme alle.  
 
Dagsorden på den ekstraordinære generalforsamling var at stemme om følgende:  
       
       Skal grundejerforeningen Svenstrup tiltræde det aktuelle støjvoldsprojekt ? 
 
a) Åbning af generalforsamling 

Formanden bød velkommen.  
b) Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Henning Frederiksen, Ringvej 28. Henning blev valgt uden andre 
kandidater og med akklamation. 
Henning konstaterede at generalforsamlingen var lovligt begæret og indkaldt jf. foreningens 
vedtægter og derfor gyldig.  

c) Gennemgang af afstemningsforløb og procedurer ved formanden.   
Formanden startede med at orientere om at Næstformanden Marianne Horsnæs, RV5 havde 
valgt at fratræde bestyrelsen pr. d. 13. oktober 2005. Suppleanten Lars Bæk er indtrådt i 
bestyrelsen og bestyrelsen har pr. 17.oktober 2005 konstitueret sig således:  
 
Formand: Holger W. Olsen, RV44   Næstformand: Ole Lundoff, RV38  
 
Kasserer: Tony Rank,RV41   Sekretær: Klaus Baltsersen, RV16,  
 
Øvrige Best.medlemmer: Christian Bøttger, RV17, Kristjan Jørgensen, RV9 og  
                                            Lars Bæk, RV53.     
   
Formanden gennemgik det udsendte materiale og oplyste at der fra en kreds af beboere har 
været udsendt flere kritiske skrivelser til alle i grundejerforeningen. Bestyrelsen så sig nødsaget 
til at respondere på denne brevveksling, for at korrigere oplysninger, som evt. kunne føre til et 
forkert beslutningsgrundlag for foreningens beboere. 
Marianne, RV5 kommenterede forløb vedr. hendes korrespondance med kommunen i tiden 
omkring og efter Mariannes udtræden af bestyrelsen. 
 

d) Spørgsmål fra medlemmerne til bestyrelsen om afviklingen (af afstemning) og 
det fremsendte materiale 
Under formandens gennemgang blev der stillet spørgsmål fra beboerne vedr. forløb samt til den 
udsendte indkaldelse.   
Der var optakt til en følelsesladet debat, men dirigenten formåede at holde den ekstraordinære 
generalforsamling til agendaen.   
Der var især debat om beløbet på det ekstraordinære kontingent samt om hvorfor afstemning 
via fuldmagt ikke var en mulighed. 
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e) Afstemning 

Til stemmekontrollanter/tællere blev valgt Tonny Alfredsen, RV 6, Freddy Pedersen RV 19,  
Helmer Lundegaard, RV25 samt Henning Frederiksen, RV28.  
Kontrollanterne sørgede for at alt forløb som planlagt. 
 

f) Optælling af stemmer 
65 afgivne stemmer (100%)  hvoraf 11 havde valgt at benytte muligheden for at brevstemme.     
En stemme blev afvist fordi den var givet via fuldmagt. Fuldmagten blev overgivet ved Tonny 
Alfredsen RV 6. 

 
g) Bekendtgørelse af afstemningsresultat. 
      Resultat 36 ja- mod 28 nej-stemmer, og 1 ugyldig.  
      Det er hermed godkendt på denne ekstraordinære generalforsamling med 56% af 
      de gyldige stemmer, at beboerne giver tilsagn om, at bestyrelsen fremadrettet kan forhandle en  
      støjvoldsløsning med Hørsholm kommune på baggrund af det foreliggende projektoplæg.  
      - For præcisering se bilag 1 i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling.    
 
 
 
 
 
 
 
 Klaus Baltsersen  Hening Frederiksen 
 Referent   Dirigent 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 


