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i Auditoriet på Skovvang Skole kl. 19:30. 

 

Valg af dirigent: Lau Gottschalk Nygaard bød velkommen og blev valgt til dirigent i mangel af 
andre kandidater. Han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der 
var et godt fremmøde – 18 medlemmer var repræsenteret inkl. bestyrelsen. Ingen fuldmagter. 
 

1. Formandens beretning ved Lau Gottschalk Nygaard. Denne kan ses i sin helhed på 
foreningens hjemmeside. 
a) Snerydning - Overvejende var medlemmerne meget godt tilfreds med kvaliteten af 

snerydningen – på de fleste veje var rydningen god på andre mindre god.  
Når der var udfordringer blev det rettet indenfor kort tid efter en opringning til 
entreprenøren.  Ingen problemer med renovationen til trods for den megen sne. 

b) Ingen yderligere bemærkninger til formandens beretning. Den blev dermed godkendt. 
  

2. Aflæggelse af det reviderede regnskab.  
a) Det reviderede regnskab fremlagt af kasserer Niels Froberg Nielsen.  
b) Regnskabet viste et driftsunderskud på ca. 59.000,- kroner – men foreningen er fortsat 

velkonsolideret.  
c) De største poster skyldes snerydningen – og kassereren har i regnskabet opdelt denne 

udgift på hhv. primo og ultimo 2010. 
d) Enkelte spørgsmål til regnskabet – f.eks. tab på debitorer. Hertil blev oplyst at 5 

debitorer, der er ældre end 2 år er afskrevet sammen med tab på. kr. 1.000 på ejendom 
på tvangsauktion. 

e) Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
   

3. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer 
a) Ingen indkommende forslag til generalforsamlingen. 
b) I respekt for, at vi i 2010 havde en større omlægning af budgettet og at de forslag, der 

var indkommet krævede en længere behandling end tiden i mellem indkaldelsen til og 
afholdelsen af generalforsamlingen tillod. er forslagene trukket tilbage.  
 

4. Vedtagelse af årets budget og kontingent for næste år (2012) 
a) I forlængelse af debatten under punkt 3 vedtog generalforsamlingen at fastholde 

kontingentet på 400,- kroner for året 2012. 
 
5. Valg af bestyrelse 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 
 

• Lau Gottschalk Nygaard, Spættevang 14 (formand). Valgt for 2 år. 
• Annelise Mikkelsen, Allikevang 12 
• Kasper Søager, Munkevang 4 
• Peter Virklund, Mågevang 18 (sekretær) 
• John Køhler, Gøgevang 2 (revisor) 
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• Kirsten-Inger Andersen, Allikevang 5 (bestyrelsessuppleant) 
 
Bestyrelsen, som herudover består af Niels Froberg Nielsen konstituerer sig på det først 
kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 
 
Peter Krogsgaard blev valgt som revisorsuppleant. 
 

6. Eventuelt 
a) Foreningens formand opfordrede medlemmerne til at engagere sig i debatten om 

placeringen af Ring 5. Det vil ikke være et anliggende for grundejerforeningen. 
b) Vinter- og sommervedligeholdelse af vejene – der blev rejst en debat om den generelle 

vedligeholdelse af vejene og de omkringliggende grønne områder. Flere synspunkter 
blev fremført i en konstruktiv – om end til tider ophedet – debat. =;-) 
Forslag om at rette henvendelse til kommunen og henstille at græsset slås på de rette 
tidspunkter. 
Foreningens bestyrelse opfordres til at samarbejde på enkeltsager med andre 
grundejerforeninger i Allerød Kommune på de områder, hvor det for foreningen vil give 
mening.  

c) 'Lågerne' til cykelstierne er åbne og enkelte kan ikke umiddelbart lukkes. Grundejerne 
henstilles til at være opmærksomme ved lågerne så farlige situationer undgås. 

d) En opfordring fra / til medlemmerne - Klip hækken! Specielt den der hænger ud over 
fortove så de kan benyttes hele året! 

 
 

Efter generalforsamlingen har der desværre været en del indbrud hos foreningens 
medlemmer. 
Bestyrelsen vil derfor oprette en mail-liste, der vil blive brugt til at sende besked ud, i 
fald der er indbrud igen. På denne måde kan medlemmerne blive varskoet når uheldet 
er ude og være ekstra opmærksomme. Man kan evt. tage et billede af mistænkelige 
biler med sin mobiltelefon – dette har også en præventiv effekt, hvis føreren ikke har 
helt pæne hensigter. 
Har du interesse i at stå på mail-listen, så send venligst en email til formanden. 
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