
GrurdebrforeninQen

Brude§ården ffiffiReferat af generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling afholdt den 10. april 2019

Fra kl. 19 til 20:

Var dedikeret tit medtemmer på VeigårdsvængeU Brudevænget

Formanden uddybede enkelte aspekter fra beretningen. Efterfølgende debat er medtaget under de

enkelte afsnit.

Formanden gennemgik status på asfalt, stier, sne og glatførebekæmpelse, som beskrevet i
,,BestyrelsenJberetnirg20lg" udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen'

,Srier; Bestyrelsen fremlagde to alternativer til beslutning for udførelse af det resterende arbejde med

udskiftning af fliser og ofretning på stierne , - 24A meter på Brudevænget og 85 meter på stierne fra

Brudevænget mod Brudedalen:

A. Forhøjelse af bidragettil kr. 3.400, hvis arbejdetfærdiggøres i år.

B. Hvis arbejdet strækkes ud over 2 år, som beskrevet i indkaldelsen, vil bidraget andrage kr.

2.400 i br 2019, og resten på ca. I '300 kr. i er 2020'

En vejledning afstemning viste at medlemmeme var positive for alternativ A.

Veje: Der var en debat vedr. skader på asfalten, udløst af episoden påVejgår-dsvænget, hvor en

"nir.pr.n6 
i forbindelse med et mediems byggeprojekt beskadigede asfalten. Sagen er beskrevet

udføitig både i nyhedsbrev fra januar 20lg og beretningen. Bestyrelsen fastholder at de enkelte

medlemmer har det juridiske unrrur for drifts- og vedligehold af de private veje jævnfør lov 91t
private fælles veSe -ikke foreningen. Selvom Vejgårdsvænget og Brudevænget-måtte organisere lidt
-t1*tp 

til f.eks. snerydning ellei asfaltvedligeholdelse i foreningens regi, så friholder det ikke

medlemmerne for et individuelt ansvar.

Bestyrelsen er stadig i dialog med et asfaltfirma for at få udbedret skaden, som beløber sig til ca.

600d,-kr. Denne smae forventes dækkes af den kørende advokat/evt. retssag, enten af skadevolder

direkte eller kulancemæssigt af PLs forsikringsselskab'
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Fra kl. 20 til ca. 21:30:

Er dedikeret til alle medlemmer, jævn/br dagsordenfraforeningens vedtægter.

Der var fremmødt i alt2l personer repræsenterende 18 husstande til generalforsamlingen. Der var

medbragt I fuldmagt.

Ad 1. Valg af dirigent

Lars Svendsen, Brudevænget 2, blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var

rettidigt og lovligt indkaldt.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden uddybede enkelte aspekter fra beretningen. Efterfølgende debat er medtaget under de

enkelte afsnit.

Skrænten mod Klintebakken: Generalforsamlingen besluttede at følge bestyrelsens forslag om at

renovere beplantningen på området over 4-5 år mod en mindre forhøjelse af kontingentet.

Arealet mod Stavnsholnej: Den såkaldte "nulstilling" er afsluttet. Fremover vil området forsøgt
vedligeholdt nemmest og billigst under den regulære pleje af fællesområdet.

Blomsterbede: Enighed om at der igen i år laves blomsterbede som sidste år. Vi må så håbe på, at

sommeren ikke bliver helt så tør som i 2018.

Petangbanen.'Banens dårlige stand diskuteredes, uden at der blev taget beslutning om renovering af
banen.

Legepladsen: Der var stemning for at følge bes§relsens anbefaling om at anskaffe et bænksæt til
legeområdet.

Et medlem klagede over støjen fra, at børn fra Stavnsholtskolen benytter legepladsen.

Grundejerforeningen har ikke legale muligheder for at påvirke dette, hvorfor eventuelle klager må
rettes direkte til Stavnsholtskolen. Bestyrelsen ønsker ikke at forfølge emnet.

Loknlplan 16.2.1 for boliger på Brudedalen 54-56: Furesø Kommune har principielt godkendt

lokalplan 16.2.1, som omfatter nedlæggelse af bømehaven på Brude-dalen, nedrivning af
bygningerne og udstykning af 2 byggegrunde på arealet. Af tekniske grunde har kommunen været

nødt til at fremsende lokalplanen til godkendelse igen, uden at dette dog medfører ændringer i den

oprindelige plan. Bestyrelsen har deltaget i forhandlinger med Furesø Kommune, hvilket har sikret

at der ikke inddrages noget af foreningens arealer, samt at der ikke må etableres parkerings adgang

fra de nye parceller, som berører den eksisterende vendeplads.

Efter ovenstående dialog godkendtes bestyrelsens beretning.
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Ad 3. - Aflæggelse af regnskab

Kontingenhre gnsknbet (alle medlemmer)

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Bidragslras sen (Brudevænget/Vej gårdsvænget ).

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4. - Rettidigt indkomne forslag

Ingen

Ad 5. - Budget for 2019 og fastsættelse af kontingent og bidrag

Kontingent (alle).

Bestyrelsen budgetforslag med en forhøjelse af kontingent til 1300,-kr. blev godkendt.

Bidrags sats (Vej gårdsvænget og Brudevænget).

Bestyrelsen forslag med at afslutte stirenovering i år 2019 mod et bidragssats på 3400,-kr blev

godkendt.

Ad 6. - Valg af formand for bestyrelsen

John Valore fratræder som formand for bestyrelsen. Ingen kandidater havde meldt sig til
formandsposten.

Ad 7. - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Bestyrelsesmedlemmerne Anders Crone og Karsten Antonisen, samt suppleant Mads Helbo, ønsker

ikke at fortsætte i besfyrelsen. Poul Mandrup Pedersen fortsætter i bestyrelsen.

Der var ingen kandidater til de ledige poster i bestyrelsen.

Vedrørende valg af formand og nye bestyrelsesmedlemmer:

.$
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Der vil snarest blive indkaldt til en eksfaordinær generalforsamling i Grundejerforeningen
Brudegården med henblik ph at fa afklaret foreningens fremtid, nu der er opstået en situation, hvor
ikke tilstrækkeligt antal medlemmer har vist sig villige til at stille op til valget af formand og
bestyrel sesmedlemmer.

Den gamle bestyrelse i form af John Valore, Karsten Antonisen og Poul Mandrup Pedersen

accepterede at fortsætte indtil den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 8. - Valg af kasserer

Kurt Bisgaard, Brudevænget 25 blev genvalgt.

Ad 9. - Valg af revisor

Lars Christiansen, Vejgårdsvænget 31, blev genvalgt

Ad 10. - Valg af revisorsuppleant

Christian Groth, Vej gårdsvænget 23, blev valgt.

Ad 11, - Eventuelt

Generalforsamlingen takkede den afgående formand, John Valore, for sit store og engagerede arbejde

for foreningen gennem de seneste 5 år, og beklagede at han ikke ønsker at fortsætte som formand.

lngen andre emner under eventuelt.

Stavnsholt, 6", 93Jv1 2ol9

John Valore Poul Mandrup Pedersen
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