Referat af generalforsamlingen tirsdag 25. februar 2014
Til stede: Alle 6 veje var repræsenteret. 36 medlemmer heraf 30 stemmeberettigede samt 6
fuldmagter. Den ene fuldmagt blev ikke godkendt af dirigenten. I alt 35 mulige stemmer.
1. Valg af dirigent:
Jan Ølsted, Køgemestervej 4.
2. Beretning
Beretning om grundejerforeningens virksomhed er vedhæftet.
Drøftelserne efterfølgende omfattede bl.a. affaldsproblemer omkring Netto. Medlemmerne blev
opfordret til at henvende sig til Nettos butiksbestyrer om problemerne.
Bestyrelsen blev opfordret til at fjerne graffiti omgående. Henrik Tronier tilbød sin hjælp i den
sammenhæng.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for 2013
Klaus McCluskey gennemgik regnskabet på kassererens vegne. Revisorens bemærkninger er
påskrevet det omdelte regnskab. Et revideret regnskab vil blive tilgængeligt, når kassereren er
vendt hjem igen. Regnskabet blev godkendt med applaus.
4. Fremlæggelse af budget for 2014 samt fastsættelse af kontingent og rykkergebyr:
Klaus McCluskey gennemgik budgettet.
Angående de 3 forbudsskilte om knallertkørsel, blev bestyrelsen opfordret til at arbejde på at få
kommunen til at betale ved at bruge argumentet om, at den vestlige sti indgår som en del af
kommunens stisystem.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.000 kr. og uændret rykkergebyr på 50 kr.
Budget samt kontingent og rykkergebyr blev godkendt.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen:
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Forslag til en lempeligere tolkning af deklarationen i forhold til farver på maling af udvendigt
træværk.
Efter en længere drøftelse, som bl.a. afslørede generalforsamlingens helt forskellige syn på
farver og på tolkning af deklarationen forestod dirigenten en afstemning, hvor 6 stemte for og et
stort flertal imod forslaget.
6. Behandling af indkomne skriftlige forslag:
a. Forslag vedr. farvevalg fra Gert HolmLarsen, Hjulmagervej 12, jf. omdelte redegørelse:
”Det foreslås, at det under alle omstændigheder også skal være tilladt at anvende neutrale farver
som hvide og lysegrå – på vinduespartier og udfyldningsfelter hele vejen rundt på husene i
Selskovparken.” Efter endnu en lang drøftelse blev det besluttet at stemme om, hvorvidt
generalforsamlingen kunne tilslutte sig, at der anvendes hvid og lysegrå farver på træværk i
Selskovparken (tremplen undtaget). Ves afstemning stemte 23 for, 11 imod og 2 stemte ikke.
b. Forslag vedr. farvevalg fra Liljan og Jan Kühn, Hjulmagervej 8, jf. omdelte redegørelse:
”Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsens forslag under pkt. 5 på dagsordenen tages
af bordet”.
Jan Kühn trak sit forslag.
c. Opfordring og henstilling fra Anna Marie Vind, Brygmester vej 3 til bestyrelsen om at renovere
legepladsen. Herunder gerne etablering af en lille bakke specielt til mindre børn.
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at udarbejde en påkrævet renoveringsplan
for legepladsen. Desuden krævede generalforsamlingen en her og nu løsning på den for tiden
ubrugelige vippe. Bestyrelsen bemyndiges til at benytte op til 25.000 kr. til en ny vippe.
Afstemningen ang. de 25.000 kr. resulterede i 22 stemmer for, 3 imod og 7, som ikke stemte.
6. Valg af bestyrelse
a. Klaus McCluskey Nielskov, Hjulmagervej 13 genvalgt for 2 år
b. Anna Marie Vind, Brygmestervej 3, nyvalgt for 2 år
c. Anker Birk Nielsen, Ringridervej 1, genvalgt for 2 år.
7. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år i lige år:
Jan Ølsted, genvalgt
8. Valg af revisor for 2 år i lige år:
Henrik Nejst Jensen, genvalgt
9. Eventuelt:
Ole Vind foreslog, at bestyrelsen kunne overveje en forhøjelse af kontingentet bl.a. i forbindelse
med renovering af legepladsen.
Niels Jørgen Kobbernagel opfordrede igen til beskæring af de nedhængende birkegrene langs
stien mod vest.
Henrik Basse spurgte om, hvilke tanker har bestyrelsen gjort sig i forbindelse med de nye
affaldscontainere. Bestyrelsen svarede, at bestyrelsen er bekendt med den ny affaldsordning,
men ikke har forventning om at Hillerød kommune vil lave en specialløsning for
Selskovparken.
Kirsten L. Dalgaard tilbød at samle affald på fællesarealet og opfordrede til at flere ville hjælpe.
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Formanden takkede Jan Ølsted for indsatsen som dirigent.
Formanden takkede også Kirsten L. Dalgaard for de 25 år som sekretær i bestyrelsen og overrakte
en stor buket blomster, mens generalforsamlingen klappede.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.59.

Jan Ølsted Anker Birk Nielsen
dirigent

Kirsten L. Dalgaard
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