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Generalforsamlingen blev afholdt på foreningsgrunden. Godt 15 grundejere var repræsenteret og i alt 

deltog godt 20 medlemmer af foreningen. Stemningen var god og vejret var godt.  

 

Dagsorden: 

1.  Velkomst samt valg af dirigent 

 Tonny Alfredsen RV 6. blev valgt til dirigent af forsamlingen.  

Tonny konstaterede at Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt jf. foreningens love.    

2.  Protokol og formandsberetning 

  

Støjvolden.: 

Formanden meddelte at status var som sidst. Grundejerne kunne bygge under forudsætning af at 

kommunen og lokalplan tillader dette. Der forefindes ikke længere behov for at rådføre sig med stat 

eller region.  

Udfordringen for grundejerne er nok de lave ejendomspriser, der gør en sådan investering tvivlsom. 

 

Kontingent:  

Er man grundejer i foreningen er man pligtig at følge foreningens vedtægter. Dette er tinglyst og ikke 

oplæg til diskussion for medlemmer der spontant har tanker om ikke at betale. Vi oplever en stigende 

modvilje til at betale og derfor gør kasserer og formand en stigende indsats for at drive midlerne ind. 

 

DETTE ER HELT URIMELIGT. 

 

Bestyrelsen vil derfor ved næste GF komme med forslag til yderligere gebyr og aktioner over for de 

dårlige betalere. Men her først en henstilling.  

 

Nabo klager:  

Ingen klager, hvad sker der? Bestyrelsen er af den af opfattelse, at det er en kombination af øget 

tolerance og det forhold at der rent faktisk kunne være mindre at klage over. Under alle 

omstændigheder glædeligt. 

 

Foreningsgrunden: 

Bestyrelsen har i perioden opstillet nye gynger, basketball net samt borde/bænke. Alt udstyr er i 

henhold til gældende regler for offentlige tilgængelige godkendt redskaber. De er dyre, men vi kan 

erfaringsmæssige fastslå, at de gode produkter holder længe - meget længe endda. For en ordens 

skyld skal nævnes at bænke af periodiseringsmæssige hensyn henhører under 2010/11 regnskabet. 
 
Formanden gjorde igen opmærksom på at mange oplysninger, herunder servitutter kunne ses og 
downloades fra hjemme siden. 
Se info om dette på foreningens hjemmeside www.gfsvenstrup.dk 

 

Spørgsmål fra GF til formandens beretning:   

Har vejdirektoratets planer om udvidelse af motorvejen med nødspor indflydelse på 

støjvoldsprojektet?  

 Svar: Ja, til og med Hørsholm Syd. Hvilket er 2 afkørsler for kort til, at Svenstrup får gavn af 

støjafskærmning. Desuden vil selv denne del først være etableret efter 2014.  

Hvor længe gælder beslutningen fra 2006, med 6000,- kr i bidrag pr. Parcel.  

 Svar: Foreningens beslutning om, at hver parcel yder 6.000 i egenbetaling i forbindelse med en 

http://www.gfsvenstrup.dk/
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eventuel støjvoldsopførelse er bortfaldet. Dette al den stund, at projektet har ændret sig 

væsentligt på forudsætninger. Herunder at Hørsholm kommune ikke længere bidrager med den 

før aftalte 1 Mill. DKK.  

3.  Regnskab for 2009/2010 

 Kasserer Klaus Baltsersen gennemgik det fremlagte regnskab.. Regnskabet blev godkendt.  

Regnskabet kan ses på indkaldelsens bagside foruden på foreningens hjemmeside. 

        

4.  Indkomne forslag 

Freddy Pedersen indsendte rettidigt forslag om oprettelsen af en Petang bane. GF besluttede at 

Freddy kunne i perioden råde for et beløb op til 5.000 kr. til oprettelse af en sådan. 

 

En nabo til foreningsgrunden ønskede beskæring af de høje træer da de ødelagde hækken. 

Bestyrelsen ser positivt på dette og vil indhente tilbud på beskæring/fældning.    

 

5.  Fastsættelse af kontingent 

 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen venter dog 

snarest en stigning da foreningsgrunden plejes professionelt og ikke ved hjælp af medlemmernes 

frivillige og vederlagsfrie arbejdsindsats.  

 

6.  Valg til bestyrelse samt tillidsposter 

Jævnfør § 5 i vedtægterne er næstformand, kassereren, 2 repræsentanter, 1 suppleant og 1 revisor 

på valg i lige år.  

Følgende blev valgt:  

a. Næstformand: Bo Dreschar RV21. Konstitueret af bestyrelsen. For 2 år. 

b. Kasserer: Klaus Baltsersen, Rv 16. For 2 år. 

c. Bestyrelsesmedlemmer:  

Mille Madsen Rv. 26. For 2 år. 

Jon Stene Rv. 54. For 2 år.  

Mogens Ipsen. Stv.33. For 2 år. 

Mads Lindborg er foreningens web-master..   

 

d. 2 Suppleanter til bestyrelsen: Pt. ubesat. 

 

e. 1 Revisorsuppleant: Pt. ubesat 

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Formand: Holger W. Olsen 

Sekretær: Klaus Baltsersen 

Bestyrelsesmedlem: Mads Lindborg. Webmaster. 

Revisorer: Freddy Petersen, RV 19 & Benny Møller RV. 10. 
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7.  Foreningsgrunden.  

1. Børge Jensen meldte sig som tovholder for ”fjern stubben” gruppen. Ideen er at foreningsgrundens 

store stub fjernes/fræses så arealet bliver plant. 

2. Som Før nævnt. Freddy Petersen ønsker at opføre en petang bane.          

3. GF besluttede at bestyrelsen om muligt gerne måtte indsætte stemningsbilleder af foreningen, 

vejen og foreningsgrunden på vore WEB. 

4. Sandkassen blev på GF vurderet ”færdig”. Derfor er der til dem som trænger gratis sand for 

afhentning.  

5. GF besluttede at der kan indkøbes dueværn til overliggeren på gyngen. 

 

8.  Eventuelt 

Skt. Hans fest. Ingen meldte sig som arrangører.  

Dirigenten Tonny sluttede af med en tak til medlemmerne for en god aften. 

 

 Generalforsamlingen sluttede kl. 21.10. Bestyrelsen takkede dirigenten for vel udført arbejde.  

Med venlig hilsen 

Holger Wentzel Olsen 

Ringvej 44,Formand & referent 

 

Godkendt af bestyrelsen. 

 


