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Referat af Generalforsamling tirsdag d. 27/3-2007 
 

13 fremmødte. 11 stemmeberettigede parceller. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

 Kjeld Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år  

 Poul Erik Arre informerede som følger:  

Så er der igen tid til at holde generalforsamling. Vi har måttet søge tilbage til Bibliotekets 
lokaler som også er blevet fornyet. Fremmødet er pænt men ikke så stort som sidste år, men 
det kan jo skyldes en knapt så spændende dagsorden? Der er sket lidt i foreningen i årets løb 
og jeg skal kort prøve at gennemgå, hvad bestyrelsen har arbejdet på.  

Lidt om Fiskebækvej 

Den manglende vejbelysning på Fiskebækvej er blevet udbedret efter at det er overgået til 
Furesø Kommune. Vi har tidligere forgæves kæmpet med Amtet om at få gjort noget ved 
sagen, og i efteråret var der stort set ikke lys på strækningen mellem Baunestedet og 
Nørrevænget. Men det løste sig selv medmindre der er andre der har henvendt sig.  

Omkring trafikforholdene og hastigheder på Fiskebækvej har vi som en opfølgning på 
tidligere henvendelser lige sendt et brev (mail) til Teknik og Miljø Direktøren og formanden 
John Allentoft for at få behandlet sagen igen og høre hvad der er planlagt af forbedringer. 
(Læste brevet op). Vi afventer besvarelsen.  

Foreningens web-side 

Vores hjemmeside www.noerreskov.dk har nu været kørende i 3 år med Tina Bille, 
Nørreskovvang 96 som web-master. Jeg vil igen i år nævne at vi har siden og at det er muligt 
at indhente informationer om igangværende aktiviteter.  

Containere 

Vi har som vi plejer haft containere 2 gange til haveaffald, henholdsvis forår og efterår. De 
blev igen udnyttet flittigt begge gange. Desværre fik vi en ekstraregning  i foråret, da der var 
kommet andet end haveaffald, nemlig en stor mængde jord, i en container. Det bliver meget 
dyrt når det skal sorteres, plus at der i dette tilfælde var tale om en stor ekstravægt, derfor vil 
vi hermed indskærpe at det kun er haveaffald, der må afleveres i de opstillede containere. 

Bestyrelsen foreslår følgende containerdage i 2007: 12. og 13. maj samt 27. og 28. oktober. 

TDC mast og radiohus ved Fiskebækvej og Skovlinien 

Blot som orientering så havde vi sidste år en længere debat om radiomasten ved Skovlinien. 
Vores fremsendte kommentarer blev behandlet i Teknik udvalget og det stillede forslag til 
ændret placering blev afvist. Så vidt jeg er orienteret vil projektet blive gennemført og 
masten bliver placeret ved Skovlinien og krydset til Fiskebækvej, men trukket lidt længere 
hen end oprindeligt planlagt. Vi kan ikke gøre yderligere i denne sag. 
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Bestyrelsens og generalforsamlingens beføjelser   

Et medlem rejste sidste år spørgsmål om lovligheden af generalforsamlingens beslutning 
vedrørende økonomiske dispositioner på medlemmernes vegne af de indbetalte kontingenter.  

Bestyrelsen fik pålagt at undersøge reglerne for foreninger. Det har vi gjort og anvendt 
artiklen ”Foreningsretslige grundprincipper”  skrevet af advokat Viggo Bækgaard.  

Foreningsretten er et af de få områder i Danmark som overhovedet ikke er reguleret ved lov. 
Der er aftalefrihed – det er foreningens vedtægter der gælder. Bestyrelsen kan ikke drages til 
ansvar for hvad der besluttes på en generalforsamling, så længe foreningens love og 
vedtægter følges. Vi overvejer at få tilføjet et punkt i vedtægterne om hæftelse.  

Nabostøj 

I forbindelse med sidste års debat om nabostøj og motoriserede maskiner har vi (Tina) 
udarbejdet en folder med gode råd og ”Vis hensyn til naboen”. Den vil vi udsende sammen 
med referatet 

Veje og færdsel 

Vedr. undersøgelse af fartdæmpende foranstaltninger på Nørreskovvang, Skovbakken og 
Nørrevænget: Vi har i første omgang arbejdet med skiltning (legende børn skiltning). Det 
har været lidt besværligt at få tilladelse til opsætning af disse skilte, men det kommer vi 
tilbage til ved behandling af de stillede forslag.  

I forbindelse med sikker færdsel på vores veje er der et emne som jeg/vi i bestyrelsen godt 
vil høre medlemmernes mening om. I de sidste par år har der været en del ombygning og 
nybygning i området, såvel vejprojekter men også hos de enkelte grundejere. I den 
forbindelse er det blevet mere og mere almindeligt at anvende fortovet til oplagsplads af 
materialer.  Vi har indenfor det sidste års tid set oplagring af materialer til et helt byggeri, 
oplagring af fliser, jord, nøddesten osv. i lange perioder. Alle respekterer selvfølgelig at man 
får læsset varer af og så snarest muligt får det flyttet ind på grunden, men jeg mener at vi 
ganske gratis kan lave trafiksikkerhedsforanstaltninger ved at sikre at fortovene er farbare. 
Jeg vil spørge om Generalforsamlingens indstilling til dette forhold og om eventuel 
opbakning til en henstilling til medlemmerne om at friholde fortove til gående passage. 

Sommerfest 

Der blev heller ikke nogen sommerfest i år, men vi er stadig åben for at medlemmer melder 
sig til at planlægge en sommerfest. Er der nogle som har gode ideer og vil bidrage med lidt 
arbejdskraft i et festudvalg hører vi gerne fra jer.  

Nye medlemmer   

5 ejendomme har skiftet ejer i det forløbne år og hermed er der kommet nye medlemmer til 
foreningen. Vi har udsendt velkomstbreve til de nye med orientering om foreningens 
aktiviteter og opkrævning af det lille indmeldelsesgebyr. Jeg vil benytte lejligheden til at 
byde de nye velkommen i foreningen.  

Jeg skal hermed overlade beretningen til generalforsamlingens behandling.     

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 

 Man enedes om at udsende pjece ang. støj sammen med referatet. Skilte ”Legende børn” 
diskuteredes kort – kommer under forslag. Brug af fortov som langvarig oplagsplads for 
byggematerialer samt belysning på Fiskebækvej og Nørrevænget diskuteredes.  
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 Kjeld Nielsen nævnte det tragiske trafikuheld på Skovlinien, der har givet yderligere grund 
til pres på politikerne ang. trafikken i området. 

Pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

 Regnskabet blev godkendt. Containerne blev en del dyrere end sædvanligt da en person 
havde fyldt jord i containeren, hvilket ikke er tilladt. Jord skal afleveres særskilt og til en 
helt anden pris end haveaffald.  

Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag 

 • Forslag fra bestyrelsen:   

Hvis det er muligt at opnå godkendelse fra kommune og vejdirektorat foreslår 
bestyrelsen, at vi igangsætter opsætning af 5 stk. skilte ”Legende børn”. Forslag til 
placering: 

• 2 stk. på Skovbakken, ved Nørreskovvang og Nørrevænget 

• 2 stk. på Nørreskovvang, efter Munkevej og ved Nørrevænget 

• Et på Nørrevænget ved Fiskebækvej 

Anslået pris kr. 12.000, der finansieres fra foreningens kassebeholdning.  

Forslaget blev vedtaget. Bestyrelsen arbejder videre. 

Der var ikke indkommet yderligere forslag 

Pkt. 5 Valg af bestyrelse 

 På valg Sven Thrysøe, der blev genvalgt, samt Erik Drejer, der ikke ønskede genvalg. 
Bestyrelsen foreslog Tina Bille, der blev valgt. 

Pkt. 6 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 

 Henrik Kronborg blev valgt som suppleant. 

Pkt. 7 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

 John Vinding blev genvalgt som revisor. 

 Anders Kjærsgaard blev valgt som revisorsuppleant. 

Pkt. 8 Eventuelt 

 Frank Korsholm nævnte i forbindelse med trafikproblemerne i området, at vi bør se hvad 
den nye trafikplan siger, evt. lave aktion på Fiskebækvej, sætte medier i gang og samarbejde 
med Grundejerforeningen Højeloft Vænge. Trafikken på Fiskebækvej udgør ca. 7.000 biler 
om dagen. Kjeld Nielsen nævnte, at beboerne i Kollektivet (Nørrevænget 10-12) havde 
holdt møde om evt. opløsning, men man enedes om at prøve at fortsætte.  

 Kontingent for 2007 er 300 kr. Indskud for nye medlemmer er fortsat 250 kr. 
Giroindbetalingskort er vedlagt generalforsamlingsreferatet. Det henstilles til medlemmerne 
at betale kontingent til tiden, da der ellers må påregnes rykkergebyr på 50 kr. Sidste 
rettidige indbetalingsdato er 30. juni 2007. Husk at skrive navn og adresse på 
betalingskortet, da vi ellers ikke kan se, hvem betalingen vedrører. 

 Containerdatoer blev fastsat til 12-13. maj og 27-28. oktober.  
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 Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 Poul Erik Arre, Fiskebækvej 67 Formand 
 Sven Thrysøe, Fiskebækvej 83 Kasserer 
 Tina Bille, Nørreskovvang 96 Bestyrelsesmedlem 
 Henrik Kronborg, Nørrevænget 11 Bestyrelsessuppleant 
 John Vinding, Nørreskovvang 67B Revisor 
 Anders Kjærsgaard, Nørreskovvang 96 Revisorsuppleant 

 
Referatet godkendt af bestyrelsen: 
 

   

   

   

Poul Erik Arre Sven Thrysøe Tina Bille 
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