Generalforsamlingen blev afholdt i kantinen på Hillerødsholmsskolen. Til stede var 30 medlemmer, heraf 19
stemmeberettigede og der blev derudover afleveret 0 gyldige fuldmagter. Der var på generalforsamlingen således
repræsenteret i alt 19 berettigede stemmer.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jan Ølsted, Køgemestervej 4, hvilket blev tilsluttet enstemmigt.
Jan Ølsted oplyste indledningsvis, at alle tilsyneladende ikke havde modtaget indkaldelse til generalforsamlingen.
Poul Jensen, Køgemestervej 12 oplyste, at de ikke havde modtaget indkaldelse til generalforsamlingen, men at de
havde modtaget mail med regnskabet, hvor datoen for generalforsamlingen fremgik. Poul Jensen oplyste, at de
derfor ikke har indvendinger mod generalforsamlingens gennemførsel.
Bestyrelsen oplyste, at der skulle være udsendt til alle.
Jan Ølsted konkluderede på trods af ovenstående, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, men han opfordrede til,
at bestyrelsen fremadrettet får sikret, at alle modtager indkaldelse via mail.
2. Præsentation af bestyrelsen
Den nuværende bestyrelse præsenterede sig selv.
3. Beretning om grundejerforeningens virksomhed i det forgangne år
Formand Anna Marie Vind fremlagde bestyrelsens beretning for 2019, som er vedlagt referatet.
Dirigenten spurgte herefter om der var spørgsmål eller kommentar til beretningen.
Der var et kort spørgsmål omkring rapporten vedr. legepladsen, herunder om den ville have betydning for, hvad der
skulle ske med legepladsen. Bestyrelsen oplyste, at de ting, som der er påpeget i rapporten i sagens natur vil blive
medtaget i det videre arbejde.
Der var endvidere et spørgsmål omkring beplantningsudvalget og status på deres arbejde. Det blev oplyst, at der
arbejdes på dette, og at man kiggede meget på den af en tidligere bestyrelse fremlagte plan for beplantningen af
fællesarealerne. Kirsten Dalsgaard spurgte ind til, hvorvidt en samlet plan vil blive udsendt til samtlige medlemmer,
således alle har mulighed for at komme med input til og godkendelse af planen. Til dette blev det oplyst, at
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bestyrelsen ikke agter at sende planen ud, men opfordrer til, at såfremt man søger indflydelse på planen, må man
stille op til bestyrelsen eller beplantningsudvalget.
Der kom endvidere et spørgsmål omkring tømning af skraldespandene. Bestyrelsen oplyste, at kommunen forestod
dette. Men det blev drøftet, at foreningen skulle købe en ekstra skraldespand og hænge op (hvilket også er sket
tidligere), hvilket bestyrelsen ville tage med til videre overvejelser.
4. Regnskab for 2019
Kasserer Lone Hecht fremlagde regnskabet, som er vedhæftet til orientering.
Der var et enkelt kort spørgsmål til regnskabet, som var af teknisk karakter.
Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastsættelse af kontingent og rykkergebyr.
Kasserer Lone Hecht fremlagde budgettet for 2020.

6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
7. Valg af bestyrelse
På valg er:
 Anne Marie Vind – ikke villig til genvalg
 Lone Hecht – ikke villig til genvalg
 Eric Saugman – villig til genvalg
Bestyrelsen oplyste, at Susanne Jensen, Køgemester 14 og Lars Busk, Køgemester 7 ønskede at stille op til de ledige
pladser.
Kim Kalledat Lassen, Hjulmagervej 13 oplyste, at han endvidere gerne ville stille op til bestyrelsen. Kim gav en kort
præsentation af sig selv. Lars Busk gav endvidere en kort præsentation af sig selv, hvilket Eric Saugman tillige gjorde.
Der blev herefter afholdt skriftlig afstemning, hvor hver stemmeberettigede skulle stemme på 3 af de 4 opstillede
kandidater.
Resultatet af afstemningen blev, at Lars, Kim og Eric blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen består herefter af:
 Lars Busk
 Kim Kalledat Lassen
 Eric Saugman
 Kasper Thaarup Hansen
 Karina Marker Pedersen
 Lars Vergo
 Allan Schultz Jensen
8. Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år.
På valg er:
 Jan Ølsted – villig til genvalg.
Jan Ølsted blev valgt uden modkandidat.
9.

Valg af revisorsuppleant for 2 år.
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Budgettet inkl. uændret kontingent på årligt 1.300 kr. og uændret rykkergebyr på 100 kr. blev vedtaget.

På valg er:
 Henrik Nejst – villig til genvalg.
Henrik Nejst blev valgt uden modkandidat.
10. Eventuelt
Kommentar vedr. bemærkning fra Kirsten Dalsgaard, om hun gennem foreningen samlede levetid aldrig har oplevet,
at der blev svaret sådan med hensyn til svaret vedr. status for beplantningsudvalget under punktet Beretning om
grundejerforeningens virksomhed i det forgangne år, hvor der blev henvist til, at man må søge indflydelse ved enten
at stille op til bestyrelsen eller aktivt tage del af beplantningsudvalgets arbejde, hvis man ønsker indflydelse på,
hvorledes fællesarealet skal beplantes/plejes.
Der var to spørgsmål omkring fibernet og internet. I forhold til fibernet har bestyrelsen en lille forhåbning om, at
vores område får mulighed for tilslutning i takt med, at der i kommende år etableres fibernet i henholdsvis Thurasvej
og Frederiks IIs vej. I forhold til valg af nuværende internetudbyder kom der oplysning om, at når man retter
henvendelse til eksempelvis Fastspeed, oplyser selskabet, at et skift til deres netværk forudsætter
grundejerforeningens tilladelse. Bestyrelsen oplyste i denne forbindelse, at bestyrelsen ingen indvendinger har mod,
at medlemmerne skifter væk fra YouSee, hvorfor bestyrelsens tilladelse ikke er påkrævet.

Eric Saugman takkede afslutningsvis på foreningens vegne de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres gode
arbejde i bestyrelsen og overrakte dem hver en flaske vin som gestus herpå.
Hillerød d. 10. marts 2020

Kasper Thaarup Hansen
Referent

Jan Ølsted
Dirigent

Anna Marie Vind
Formand

Efter generalforsamlingen blev der afholdt et kort bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Menige medlemmer:

Allan Schultz Jensen, Ringridervej 6
Lars Vergo, Ringridervej 1
Kasper Thaarup Hansen, Ringridervej 7
Eric Saugman, Brygmestervej 1
Karina Marker Olsen, Ringridervej 9
Kim Kalledat Lassen, Hjulmagervej 13
Lars Busk, Køgemestervej 7
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Dirigenten og formanden takkede herefter for god ro og orden.
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