Referat af GENERALFORSAMLING

Formanden orienterede om årsberetningen (vedlagt som bilag til
indkaldelsen).
Der blev stillet spørgsmål til vedligeholdelse af beplantningen langs
Stavnsholtvej. Det blev oplyst, at det er blevet undersøgt, hvad det vil koste,
hvis det skal beskæres, men at det samtidig vurderes hensigtsmæssigt med
en vis højde for at have en vis afskærmende effekt for beboerne.

Der blev stillet spørgsmål til sagen vedr. vedligeholdspligten af Brudestien.
Formanden oplyste, at bestyrelsen var i dialog med kommunen herom og at
bestyrelsen nu er kommet i besiddelse af et brev fra 1998, hvori det fremgår,
at kommunen har påtaget sig vedligeholdelsespligten. Tilsvarende fremgår af
fremgår af vedtægterne, som også er godkendt af kommunen. Derudover
bekræftede bestyrelsen, at man agter at gå ”hele vejen” i forhold til at sikre, at
vedligeholdelsen af Brudestien ikke påhviler grundejerforeningen.
[Furesø Kommune har efterfølgende den 21. april 2022 oplyst, at de
umiddelbart finder det mest rigtigt, at kommunen fortsat varetager
vedligeholdelsen af stien henset til, at det er en skolesti. Bestyrelsen afventer
pt. skriftligt tilsagn om dette, men anser sagen for afsluttet].

Regnskabet vedhæftet indkaldelsen blev godkendt.
Det blev derudover bemærket, at der bl.a. ifm. snerydning opleves problemer
med, at chaufførerne laver dybe hjulspor på græsarealer. Bestyrelsen
opfordrede til at skrive en mail, hvis/når man oplever dette. Ligeledes skal
man skrive til bestyrelsen, såfremt man konstaterer revner i asfalten ift. behov
for forsegling.

Navn

Valgperiode

Lotte Kristiansen,
Vejgårdsvænget 28
Lene Bjerre Herdel
Brudevænget 39

Valgt til 2022

Genopstiller som bestyrelsesmedlem

Valgt til 2022

Genopstiller som bestyrelsesmedlem

Dorthe Sylow Hermansen
Brudedalen 46
Rikard Sørensen
Brudedalen 38
Mathias Hermann
Brudevænget 30

Valgt til 2023,
Ikke på valg
Nuværende Næstformand
Valgt til 2023,
Ikke på valg
Nuværende Formand
Valgt til 2023,
Ikke på valg
Suppleant

https://www.farum-fjernvarme.dk. Kommunen har desuden
indkaldt til møde for borgere den 3. maj i Farum Arena.
Bestyrelsen opfordrer til, at der nedsættes en arbejdsgruppe af frivillige

deltagere fra foreningen mhp. at varetage nogle af de mere tværgående

interesser såsom hensyn til veje og stier mv. Følgende personer har meldt
sig:
John Valore, Vejgårdsvænget 19
Mads Holger Rønnest, Syrenvænget 3
Katarina Ritz, Brudevænget 42
Jane Dalå, Brudedalen 36
Arbejdsgruppen og bestyrelsen mødes efter kommunes borgermøde for at
drøfte den interne koordinering og hvilke opgaver arbejdsgruppen ønsker at
påtage sig. Det er aftalt, at gruppen mødes med bestyrelsen den 2. juni.
12. Hjælp til foreningens hjemmeside
Bestyrelsen efterspurgte hjælp til administration af foreningens hjemmeside
for at sikre, at den holdes opdateret.
John Valore, Vejgårdsvænget 19, tilbød hjælp hermed.
13. Eventuelt
Foreningens medlemmer blev opfordret til at tage billeder ved nedgravninger,
da entreprenøren har 5 års ansvar for at udbedre eventuelle senere
skader/nedsynkninger.

