
 

 

 

 

 Referat af ordinær generalforsamling  
Tirsdag 16. Maj 2017 kl. 19:30 i medborgerhuset Pilegården Brønshøjvej 17, lokale 11 2.Sal 

 

Tilstede: 15 Grundejere inclusiv 4 fra bestyrelsen 

 

1. Valg af dirigent  
 Hans Offersen blev valgt som dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning 

 Formanden Nicolaj Sjørup-Nielsen afgav beretning, som var omdelt 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for grundejerforeningen til 

godkendelse 

 Hans Offersen fremlagde regnskabet, som i 2016 er udarbejdet af Øens 

ejendomsadministration. Bestyrelsen vil bede Øens om at udarbejde et A4 sides 

regnskab, som tidligere.  

 Tom Omak spurgte om posten “Restanse”: Det er samme grundejer, som også 

tidligere har haft restancer. Grundejeren vil ryge til incasso. 

 Tom spørger om Øens honorar ikke er for meget, da den tidligere kasserer fik meget 

mindre. Tidl. formand Henrik Herløv Jørgensen forklarede at det blev besluttet på 

sidste generalforsamling at bruge en ekstern regnskabsfirma, da intet medlem havde 

meldt sig som kasserer.  

 Tidligere udmelding om vejlånsrente  på hjemmesiden blev efterlyst,  

 Nicolaj pointerer at renten kan udnyttes indtil 5 år. 

 Bestyrelsen skal sørge for at få regnskabet revideret af grundejerforeningens revisorer. 

 Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Orientering om vejlån, afdrag og ydelser for deltagende medlemmer  

 Jonas Akrouh Larsen fremlagde vejlånet. Indfrielse skal ske til udgangen af et kvartal. 

Vejlånet kan indfries ved henvendelse til Øens. 

 

5. Budget og kontingent for grundejerforeningen 2017  
 Nicolaj fremlagde budget og foreslog det samme kontingent på 500 kr. som i de 

tidligere år. 

 

 Budget og kontingent blev vedtaget. 

 

6. Anden behandling af vedtægtsændring  

 Nicolaj fremlagde Vedtægtsændringen, som blev vedtaget. 

 

7. Valg til bestyrelsen og valg af revisor og suppleanter  

 

a. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  

 

i. Jonas Akrouh Larsen, genopstiller  

ii. Hans Offersen, genopstiller ikke 



 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

      Jonas Akrouth Larsen 

      Jacob Koblevsky, Bækkeskovvej 83 

      Lars Nørregaard,  Bækkeskovvej 53 

 

b. En revisor er på valg:  

 

Søren Hansen blev genvalgt 

 

c. En revisorsuppleant mangler:  

 

Hans Offersen blev valgt 

 

8. Forslag fra medlemmer 

 Forespørgsel fra Susanne Legene, Broksøvej 11, 1: 

1. Ønsker at nabogrundejerforening får lavet deres del af vejen. 

2. Bom på vejen pga. den megen trafik på vejen fra kørsel til/fra skolen. 

 

 Bestyrelsen mente ikke at det var dens ansvar. 

 Tom mente at foreslagsstilleren burde møde op på generalforsamlingen. 

 

 Bestyrelsen mindede om at grundejerne gerne må tage billeder/video af store køretøjer 

der kører på/henover fortovene. 

 

9. Eventuelt  
 Der blev spurgt til Fibernetværk, Det er åbenbart forskelligt fra vej til vej. 

 

 Vejbelysning giver nogen steder problemer med enten intet lys eller for lidt lys. 

Grundejerne skal kontakte Belysningsvæsenet: www.kk.dk/gadebelysning. Der 

henvises til 38 88 24 24 

 

 Der udarbejdes Klimasikring i nabo grundejerforeningen Brønshøjgaardshaveby, 

bghaveby.dk. Bestyrelsen kontakter naboforeningen for at høre nærmere. 

 

 Der blev anmeldt en lunke ud for Bækkeskovvej 84 


