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Generalforsamling d. 3. april 2008 kl. 19.30 

 
 

R E F E R A T 
 

Agenda 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab 2007 og budget 2008 
4. Fastsættelse af kontingent for 2008 
5. Fastsættelse af udgifter til administration 
6. Valg af formand. På valg er Peter Jessen 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørgen Bagge og Niels 

Møller Pedersen. 
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Frans Knudsen 
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Ann Young Rasmussen og Lene 

Meldhede samt suppleant Jens Raecke genopstiller ikke. 
10. Indkomne forslag 
11. Eventuelt 

 
 
 
Fremmødte: 
 
Frank Schøller, Slotsherrensvej 70    1 stemme 
William Jepsen, Slotsherrensvej 66    1 stemme 
Kim Bachmann, Slotsherrensvej 47    1 stemme 
Søren Lyster, Lindenborgvej 8 Referent   1 stemme 
Henrik Borup, Holsteinborgvej 3    1 stemme 
Randi, Dragsholmvej 3     1 stemme 
Sanne Winsløv, Dragsholmvej 8    2 stemmer 
Peter, Dragsholmvej 6     1 stemme 
Niels Petersen, Dragsholmvej 4    1 stemme 
Charlotte Reippuert Eland, Holsteinborgvej 8   1 stemme 
Jørgen Bagge, Holsteinborgvej 6    1 stemme 
Inge Clement, Slotsherrensvej 55, st.   ½ stemme 
Frans Knudsen, Slotsherrensvej 55, 1.   ½ stemme 
 
Fuldmagter: 
Ingen. 
 
I alt     13 stemmer 
 
 
 
Pkt.1 Valg af dirigent 
Niels Møller Pedersen blev valgt. Han erklærede generalforsamlingen rettidigt 
indkaldt. 
 
 
 



Pkt. 2 Formandens beretning 
Robert, vores havemand vil gerne fortsætte med at klippe hæk og klippe græs 
på trekanten mod betaling, ca. kr. 5.000,- om året. 
Derudover betaler vi som hidtil for vedligeholdelsen af redskaberne. 
Tak til Frank for hans indsats med at tømme den selvbestaltede skraldespand! 
 
Vi har i bestyrelsen diskuteret snerydning. 
Som eksempel har GF katrinedal fået følgende tilbud ekskl. moms: 
Beredskabsgebyr: Kr. 7.500,-/år. Snerydning og saltning: Kr 6.250,-/gang. 
Til sammenligning er GF Katrinedal ca. 4 gange større end vores forening. 
Man kan godt gå sammen med andre foreninger og dermed sprede udgifterne. 
Vi synes det er for dyrt og besværligt at koordinere og den overvejende 
stemning på generalforsamlingen var imod (godt hjulpet af den milde vinter i år). 
 
Vedligeholdelse af fortove. 
Vi har ialt 81 knækkede fliser rundt omkring på vore fortove. 
Ét tilbud fra NCC til VGS’s medlemmer lyder på følgende: 
Udskiftning af fliser kr. 350,-/7cm flise og 403,-/10cm flise. Priser er selvfølgelig 
ekskl. moms. Vi er ved at indhente bedre tilbud fra mindre entreprenører og vi 
planlægger at udskifte fliserne iløbet af den kommende sæson. Der kommer 
ikke ekstraordinære opkrævninger til dette projekt. 
 
Renholdelse af vore veje og fortove er for dårlig. 
Jeg opfordrer på det kraftigste de grundejere, som stort set aldrig skænker dette 
emne en tanke, til at tage jer sammen og få gjort rent på fortov og vej. Der er 
nogle af vore medlemmer som er alt for dårlige til blot at få fejet engang imellem 
og fjernet affald. Se hjemmesiden med vore love. Check især §5.  
 
Storskrald... 
Jeg vil også opfordre jer til at være mere omhyggelige, når I lægger ting og 
sager ud til storskrald mm. 
1) Få det sorteret ordentligt. Lad vær med at smide forskellige typer affald i 
samme sæk - altid kun én type affald i samme sæk (og så er det smartest ikke 
at benytte sorte sække, men gennemsigtige sække, så det er muligt at se hvad 
sækken indeholder!) 
2) Og som Randi foreslog kan man også vente med at putte det ud på fortovet 
til aftenen (eller dagen) inden afhentningsdagen. Så er risikoen for at affaldet 
blæser væk, eller på anden måde spredes, mindre. 
 
Hjemmesiden. 
Under ”Øvrig information” kan man finde nogle nyttige links: 
Link til Vej & Park, Regler for snerydning og renholdelse, Drikkevandets 
hårdhed, VGS (Vanløse Grundejersammenslutning som vi er medlem af), 
Miljøzonen, Energitjenesten... 
Hvis I synes der skal føjes flere links til eller andet, så fortæl mig det. 
Jeg føjer selv flere til, når jeg synes de kan være relevante. 
I det hele taget må I meget gerne komme med forbedringsforslag til Vejlagets 
hjemmeside! 
 
 
 
 



 
Pkt. 3 Regnskab 2007 og budget 2008 
Peter uddelte regnskab for 2007 samt budget for 2008. Efter en gennemgang af 
regnskabet blev det godkendt af de fremmødte uden bemærkninger eller 
spørgsmål. Budgettet (som kun er vejledende) blev ligeledes godkendt. 
 
 
Pkt. 4 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent (kr. 1.200,- pr. parcel), hvilket blev 
enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 5 Fastsættelse af udgifter til administration 
Bestyrelsen foreslog uændret administrationsudgift (kr. 3.000,-), hvilket blev 
enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 6 Valg af formand 
Peter Jessen genopstillede og blev valgt uden modkandidater 
 
Pkt. 7 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
Jørgen Bagge og Niels Møller Pedersen genopstillede begge, og blev valgt 
uden modkandidater. 
 
Pkt. 8 Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
Frans Knudsen genopstillede og blev valgt uden modkandidater. 
 
Pkt. 9 Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant 
Ann Young Rasmussen samt Lene Meldhede genopstillede ikke. I stedet blev 
Charlotte Eland og Inge Clement valgt. Jens Raecke genopstillede ikke. I stedet 
blev Frank Schøller valgt som revisorsuppleant. 
 
Pkt. 10 Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
Pkt. 11 Eventuelt 

a) Årets vejfest holdes i år den 30. august 2008 på 
Slotsherrensvej 55. Sæt tid af i kalenderen! 

b) Skilte med vejnavne trænger til at blive udskiftet. Peter har så sent som 
for 2 dage siden taget kontakt til Vej & Park hvorfra han afventer svar. 

c) Skolevej. Der var generel enighed om, at bestyrelsen bør tage kontakt til 
kommunen og få en afklaring om, hvorvidt vejen Vanløsehøj kan få 
ændret status til skolevej. 

d) Det blev drøftet, hvorvidt der kan opmærkes P-pladser på vejene. 
Bestyrelsen mener det bliver for dyrt. 

 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15 


