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Referat af generalforsamling afholdt den 17. apr|l2018

Fra kl. 19 til 20:

var dedikeret til medlemmer på veigårdsvængeu Brudevænget

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

enkelte afsnit.

Status på veie/asfalt

Bestyrelsen havde sidste år varslet med en slags slutrapport over mangelundersøgelsen, når man

havde ffiet de afsluttende bemærkninger fra det rådgivende ingeniørfirma Hartvig Consult. Der kom

ikke flere nyttige detaljer, hvorfor bestyrelsen ikke kommer med yderligere beskrivelse, men

henviser til tidligere ryh"drbr.re samt sidste års generalforsamlingsreferat. Herudover kommer der

også en optrævning ior udredningen til de Brudedal medlemmer som deltog i projektet og som

også ønskede udredningen.

Der var et spørgsmål om frekvens for revneudbedring, som er planlagt til de tidlige vintermåneder

2018, fordi at det bedste udbytte fås efter en lille periode med frost.

Stirenoveringen i 2017 med containeropstilling og større maskiner havde også skabt et par mindre

skader på Brudevænget. Bestyrelsen har inspiceret disse og vurderet at de er overfladiske og ikke

umiddelbart skal repareres.

Bestyrelsen er også ved at indhente tilbud på udbedring af nogle skader ifm. et byggeprojekt på

Vejgårdsvænget, som det pågældende medlem skal betale for'

Status på stier/renovering

Der var nogle observationer om at enkelte af de nye fliser vippede. Bes§relsen modtager gerne

konkrete steder til vurdering. Hvis det er ud for steder, hvor medlemmet har indkørsel med bil, kan

det udløses af en for hård ivergang mellem fliser og chaussesten. Det kan vi ikke gøre så meget

ved. Herudover planlægger vi også med en genopf,ldning af sand ved chaussestenene i midten af

stien.

Bestyrelsen vil også have leverand øren til at wrdere løsninger til forbindelsesstien mellem

Vejgårdsvænget og Brudevænget, så den ikke opleves som en lille sø ved større regnskyl.

Der var drøftelse af ambitionsniveauet for stirenoveringen, om vi skulle fortsætte med nuværende

tempo eller bremse op. En'vejledende afstemning viste massiv opbakning til at fortsætte efter

bestyrelsens indstilling - en mindre acceleration ved både at fastholde nuværende bidragsniveau

samt trække på de nuværende reserver.
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Status på sne/saltning

Bestyrelsen redegiorde igen for udfordringerne ved de 2 sidste vintersæsoner med opbremsning for
at sikre at budgettet kunne holdes. Vi har opsagt den nuværende kontrakt og bestyrelsen ønskede at

få indikationer fra medlemmerne omkring et ønsket ambitionsniveau, inden at vi går i dialog med

nye potentielle leveran dører.

Der var en længere dialog omkring niveauet for snerydningen og saltning. Medlemmeme ønskede

generelt at reducere sne/glatføre bekæmpelse til stamvejene samt parkeringslommerne. Stierne

overlades derfor fuldstændigt til medlemmerne, hvilket skulle give et lavere økonomisk bidrag.

På den baggrund blev der i en pause regnet frem til et modificeret bidragsniveau, fra det foreslåede

3000 Kr. til 2800 Kr. dækkende både asfalt, sti-renovering og snelglatføre bekæmpelse på stamveje

og -lommer. Bestyrelsen vil medtage ønskerne i dialogen med nogle leverandører fremadrettet, men

ønsker også selv at en ny kontrakt skal være mindre administrativ tung at forvalte. Bestyrelsen kan

ikke garantere, at det lykkedes at ffi en kontrakl, som honorer alle ønsker.

Fra kl. 20 til ca. 21:30:

Er dedikeret til alle medlemmer, jævnfør dagsordenfraforeningens vedtægter.

Der var fremmødt i alt 32 personer repræsenterende 24 husstande til generalforsamlingen. Der var

medbragt I fuldmagt.

Ad 1. Yalg 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.

Fællesarealet -
Der var spørgsmål til, hvornår at sidste del af Stavnsholtvej nulstilling er planlagt. Det er ikke aftalt

med gartneren endnu, men gerne lidt tidligere end sidste år med respekt for et godt tidspunkt for
nyplantning t

Der var også et ønske om at å gartneren til at kigge på en evt. beskæring af det store klatretræ i
sydenden afdet grønne område.

Efter ovenstående dialog godkendtes bestyrelsens beretning.
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Ad 3. -4flæggelse af regnskab

Kontingent-regnskabet (alle medlemmer)

Der var uddybning af hvorfor at de opkrævede midler til legeplads renovering var placeret som

reseryerede midler under egenkapital. Herudover også en præcisering af den tilsyneladende høje

egenkapital, at den skyldes forskydningen mellem kalenderregnskabsår og budgetår, og at

egenkapitalen skal dække udgifterne frem til næste opkrævning (primo maj). Generalforsamlingen

godkendte regnskabet.

Bidragsknssen (Brudevænget/Yej gårdsvænget ).

Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Ad 4. -Rettidigt indkomne forslag

Ingen

Ad 5. - Budget for 2018 og fastsættelse af kontingent og bidrag

Kontingent (alle).

Bestyrelsen budgetforslag med et uændret kontingent til 1200,-kr. blev godkendt.

Bidrags sats (Vej gårdsvænget og Brudevænget).

Bestyrelsen foreslog at sænke bidraget til 2800,-kr til dækning af asfalt/vejbrønd vedligeholdelse,

sne/saltning samt fortsættelse af stirenovering. Budgettet blev godkendt.

Ad 6. -Yalg af formand for bestyrelsen

John Valore, Vejgårdsvænget 19, blev genvalgt som formand.
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Ad 7. - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Resultatet af valg blev

Paul Mandrup Pedersen

Brudedalen 42

, John Valore

, Vejgirdgværggt 19_

i Anders Crone,
Brudevænget 26

r Karsten Antonisen,

Yalg!ti|2020 Valgt ind

C"n"ufgt, ;; ,rtf"i ,t
leg.rcgp-e opgavelt lil !01.9
Ikke på valg

Ikke på valg
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Valgt til
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, Valgt til
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r Valgt til

2020

2019
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Mads Helbo
Bruderænggt 19,

valgt til 2019 Genvalgt

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

Chri stian Groth, Vej gårdsvæ nget 23, blev val gt.

Ad 11, - Eventuelt

Et medlem orienterede om at Furesø kommune går med planer om at udstykke Brudedalen 54

(tidligere børnehave) i to parceller og at frasælge disse.

Ros til bestyrelsen for arbejdet, beretning og opfordring til at dato for arbejdsdagen fastlægges i god

tid.

Lidt drøftelse om niveauet for indbrud. Fornemmelsen er at niveauet er meget lavt i øjeblikket, men

at vi stadig skal passe på hinandens huse, følge nogle af de god råd på nettet. Der var i øvrigt et

tilbud fra et medlem på Brudevænget 38 om at give nogle gode råd, i bytte for en kop kaffe.

Furesø kommune og natteravnene inviterer i øvrigt til tryghedsvandring i vores område, d. 4. maj,

se mere her http ://ravnetur.nu/20 I 8/try ghedsvandrin g/index. htm I
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Stavnsholt, den abA 20t 8

John Valore


