
Grundejerforeningen Arresøgrundene. 
Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt mandag d. 16. marts 2009. 
 
Dagsorden: 
a) valg af dirigent 
b) protokol og beretninger 
                                        Bestyrelsen 
                                        Vej - og lampeudvalget 
                                        Naturudvalget 
c) forelæggelse af det reviderede regnskab 
d) indkomne forslag 
e) budget og bevillinger 
 f) valg. På valg er 
                                        Formanden René Lundgaard, villig til genvalg 
                                        Bestyrelsesmedlem Vibeke Fagerberg, villig til genvalg 
                                        1. Suppleant Elise Ægidius, vil helst trække sig 
                                            Birgitte Rasmussen Bybakken 22 opstiller 
                                        Medlem af naturudvalget Per Johansen, villig til genvalg  
                                        Revisor Birgitte Brinkløv, villig til genvalg  
                                        Revisorsuppleant Benny Resen, villig til genvalg  
                                        Medlem Niels Rasmussen er udtrådt pga. arbejde i udlandet 
                                            Troels Mumgaard Bybakken 5 opstiller 
g) eventuelt 
  
Til generalforsamlingen var fremmødt 23 personer inkl. bestyrelsen. 
Formanden René Lundgaard bød velkommen på bestyrelsens vegne og gik over til første punkt på dagsordenen. 
a) Troels Mumgaard blev foreslået og valgt enstemmigt 
    Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ingen indvendinger. 
b) Bestyrelsens beretning for 2008 er vedlagt som bilag. 
        Flere klagede over gener fra brændeovnsrøg. Læs fyringsreglementet !!!!! 
        Der er rotter i området. Hold øje med huller ved brønde og se efter tegn på skadedyrenes færden. 
        Den tomme grund på Smedebakken 34 er IKKE affaldsplads. Nabo har i mange år holdt den, men nu 
        kommer der en henvendelse til ejeren om at slå græsset og få ryddet op. 
        Der var ikke flere kommentarer til beretningen, som blev enstemmigt godkendt. 
    Vejene er i det store og hele ok. Dog er der revner ud for nr. 10 og 20 på Bybakken og ud for 18 – 20 på 
        Smedebakken, som bør udbedres! 
        Brøndene bør ligeledes renses op nu. Klip hækkene rundt om lampestederne. Lampen ved nr. 30 på  
        Bybakken er smadret af en tankbil. Vi  finder ud af, hvilket selskab bilen kom fra, og hvad reetableringen vil  
        koste.     
    Naturudvalget har undersøgt, hvad det vil koste at hæve stierne på friarealet, 27.000 kr. 
        Vi anbefaler gummistøvler i stedet. 
        Skovens del bør slås, men den nye skovfoged har ikke rigtig lyst, så vi må selv holde det nede. Noget er  
         sprunget i skov, og det skal væk nu. Vi vil gerne have krat men ikke skov. Der følges op på det. Tjørnen bør  
         bevares, men mange er ramt af svamp. 
        Oprydningsdagen er søndag d. 26. april kl. 10. 
c) Regnskab fremlagt og godkendt. Kommunen har fjernet vores gruskasser, som vi selv har betalt. 
        Pris på nye undersøges. 
d) Forslaget om vejfest blev vedtaget. Dagen bliver den første lørdag efter skolestart. Alle skoler begynder  
        desværre ikke samtidig, men vi vil nok satse på Bjørnehøjs start, og giver besked om dato i god tid inden  
         festen. Fællesmøde med alle udvalg og bestyrelse til en bid mad blev også god / ved - taget. 
e) Budget godkendt. Vejopsparingen fortsætter, kun få stemte imod. For ikke hvert år at skulle diskutere dette  
        emne, stilles forslag til vedtagelse næste år, om vi vil / vil ikke have denne vejfond. Vejsiderne kan enten  
        beskyttes af grus eller sten, motorcykelkørerne vil ikke have grus, som ender i kloakken, men sten, vi har  
        penge i budgettet til det. 
f) Genvalg af alle, der ønskede det. Elise afløses af Birgitte Rasmussen. Troels Mumgaard erstatter Niels. 
g) Per Johansen orienterede om antenner / parabol og kabel-tv  
 
Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden. 
  
 
  
            Troels Mumgaard                                                                                   Vibeke Fagerberg 
                   Dirigent                                                                                                     Referent  



 


