
Grundejerforeningen Arresøgrundene.

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt mandag d. 22. marts 2010.

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 
                                             Næstformand – Jørgen Gantriis villig til genvalg
                                             Kasserer – Steen Ole Andersen villig til genvalg
                                             Medlem – Troels Mumgaard villig til genvalg
                                             2. suppleant – Jørgen Søgaard villig til genvalg
                                             Revisor – Peter Funder villig til genvalg
                                             Vej – og lampeudvalg
                                             Arne Christensen villig til genvalg
                                             Lise Ipsen villig til genvalg
                                             Jørgen Gantriis villig til genvalg
                                             Naturudvalg
                                             Benny Resen villig til genvalg
                                             Kurt Klitten villig til genvalg
                                             Jørgen Posborg villig til genvalg
                                             Per Johansen villig til genvalg
                                             Niels Rasmussen villig til genvalg
g) g)eventuelt

Til generalforsamlingen var fremmødt 14 stemmeberettigede inkl. bestyrelsen.

Formanden René Lundgaard bød velkommen på bestyrelsens vegne og gik over til første punkt 
på dagsordenen.

a) Valg af dirigent: Niels Rasmussen blev foreslået og valgt enstemmigt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

b) Bestyrelsens beretning: Se vedlagte bilag.
Vej– og lampeudvalget kunne berette, at vejene er en del medtagne p.g.a. frosten. De er 
sporkørte, og det går ud over vejkassen og kanterne. Udbedring og omkostninger hertil 
bliver undersøgt. Der er skiftet et par pærer, og den smadrede lampe er endnu ikke blevet 
udskiftet, men der arbejdes på sagen. 
Naturudvalget har talt med den nye skovfoged, Ole Andersen. Han har været forbi og har 
hjulpet med at slå skovens del af friarealet, så det ikke springer i skov. Han har lovet at 
komme forbi hvert år, så vores del af arbejdet bliver af mere social karakter, når vi mødes til  
den årlige oprydningsdag. I år søndag d. 25. april. Angående krat til nattergalene vil det 
selvfølgelig blive tilgodeset. 



Skoven overvejer at etablere et par fugletårne på ”næsset”. Skovfogden var for at tillade 
elmotorer på søen, men der er endnu ikke truffet beslutning i sagen. Ergo venter vi på 
yderligere oplysninger.

c) Regnskab fremlagt og godkendt.
d) Der er kommet et forslag om at få opsat spejl i svinget ved indkørslen til vores område, der 

hvor skiltet med vores lille cykelpige står. Det var en god ide, som blev godkendt. De skilte, 
der står der, vil så blive flyttet til en mere hensigtsmæssig plads. 

e) Budget og bevillinger: 1500 kr. pr. parcel blev godkendt, heraf er de 1000 kr. til vejene. 1 
stemte imod. Næste år husker bestyrelsen punktet til vedtagelse om vi vil / vil ikke have 
denne vejfond.

f) Valg: Alle blev genvalgt. 
g) Eventuelt: Rabatterne ser farlige ud og alle opfordres til at ordne dem. Samtidig gøres 

opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere eller henstille andet materiel permanent i  
rabatten. 
Lige nu er det forhåbentlig ovre med sneskovlning, men husk til næste gang sne, at 
lamperne bør holdes fri, så lyset kan ses på vejene og ikke bliver begravet i en snedynge.
Hundeejere ryd op efter jeres dyr. Det er for ulækkert at alle rabatter og stier på friarealet 
er fyldt op med hundeaffald. Vis hensyn!!
Vi bør også feje vejene, så småsten og grus kommer væk og ikke ender i brøndene, og 
motor– og cyklister kan køre sikkert.

Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden.

Niels Rasmussen Vibeke Fagerberg
       Dirigent                                                                                                Referent



Grundejerforeningen Arresøgrundene

Bestyrelsens beretning for 2009

Der har i beretningsåret været afholdt 3 bestyrelsesmøder.

Af berørte opgaver kan nævnes:

Dato for vejfesten blev flyttet til 12. juni 2010. Der er brug for frivillige til at planlægge og arrangere, 
og hænder til at udføre de opgaver der nu engang er ved en vejfest.

Vi har nye skilte liggende som skal sættes op, men det har været besværliggjort af den lange 
frostperiode, og vi mangler hjælp/ekspertise/redskaber til at få de gamle op.

Det har været et meget roligt år, og de største udfordringer har været, at komme helskindet rundt i 
bebyggelsen i denne lange vinter. Vi var nok lidt for længe om at få genanskaffet nogle gruskasser, 
så det har været virkelig besværligt/farligt at bevæge sig rundt. 

Endnu engang må det understreges at: ”Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje  
er sidestillet med pligten til at vedligeholde vejen. Hvis du ikke opfylder pligten til snerydning og  
glatførebekæmpelse, kan du blive draget til ansvar” jf. Gribskov Kommunes hjemmeside.

Den nye aftale om snerydning med Annissegaard giver ikke en speciel effektiv rydning, men vi 
håber at rydning i kombination med grusning fra vores nye kasser, vil kunne klare det fremover. 

Formanden kan ikke, som tidligere år, deltage i det kommende møde i Annisse Lokalråd senere på 
ugen. En evt. substitut er velkommen til at deltage. 

Mødet i 2009 handlede om de input, man var kommet med til Lokalforeningsrådets kontaktudvalg. 
Der er givet input til: 

• Kommuneplan om Erhverv og Detailhandel
• Kommuneplan om Fritid og Det åbne land
• Kommuneplan om Bymønstre og profiler
• Kommuneplan vedr. Boliger

Det bliver spændende at se hvad der sker med vores små landsbysamfund. Der lægges op til at 
bevare muligheden for at ældre kan blive boende i landsbyer (som f.eks. Annisse) og Telebus, 
rullende biblioteker o.l. transportmuligheder skal være til stede. Ørby er valgt som test case for, 
hvordan vi skal køre et landsbysamfund.

Man har forsøgt at få fibernet til Annisse, men vi er for få (132 grundejere).


