
Grundejerforeningen, Brudegården

Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 20' april 20{6

Der var fremmødt 34 personer repræsenterende 26 husstande til generarforsamlingen.

Ad 1. Valg af dirigent

Lars christiansen, vejgårdsvænget 31, brev vargt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

var rettidigt og lovligt indkaldt.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden berettede hvad der var sket i 2015, og hvilke planer der er for 2016. Efterfølgende

debat er medtaget under de enkelte afsnit'

Fællesarealet-

Tidspunkt for beskæring og højde blev drøftet. Bestyrelsen har og vil fremadrettet geme prøve at

få udført beskæring fortrinsvist sent efterår, alternativt meget tidligt forår, med forbehold for græs,

underlagets styrke, leverandørens udstyr'

Legepladsens aktuelle og fremtidige anvendelse blev drøftet. Der har været dialog med kommunen

med henblik på at den skulle sponsorere dele af foreningens renoveringsprojekt pga. nærliggende

skoler og institutioner anvendelse af arealet og legeredskaberne' Kommunen er afvisende af

principielle grunde. Det af bestyrelsen nedsatte legepladsudvalg i 2015 har i det forløbne år

arbejdet på projektet. Legepladsen er i forfald og nogle af legeredskaberne er i en sådan stand' at

de skal kasseres inoenLr et par år. I løbet at 2a16 vil legepladsudvalget arbejde videre i

samarbejde med bestYrelsen.

Nye fodboldmålvil blive anskaffet i 2016, da de er i en meget ringe stand'

V i nte ruedtigefi o tdet se (Veig å rdsvæ ng eUB rudevæ ng et) -

Lidt drøftelse om anvendelse af grus versus salt, men sidstnævnte skønnes stadig i mange

vejrsituationer §om mere effektivt og billigere end grus, der skalfjernes senere hen'

Eft er ovenstående dialog godkendtes bestyrelsens beretning.

Ad 3. - Aflæggelse af regnskab

Kontingent-regnskabet (alle medlemmer), viser et lille overskud, da aktiviteter på fællesarealet ud

for Brudedalen 60 måtte udskydes til 2016'
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Grundejerforeningen, Brudegården

Kassereren fremførte at 49 hustande har modtaget rykkere' Dette er uacceptabelt og en for stor

administrativ belastning.

Der var forskellige synspunkter omkring rykkergebyrer, opkrævningsmetoder' herunder

anvendelse af Nets/betalingsservice. Rykkergebyret stønelse er reguleret af foreningens

vedtægter og gærdende renterov (med et maks på golo i mora/procesrente). Betaringsservice

skønnes for dyr og effektiviteten er stærkt afhængig af antal medlemmer, der tilmelder sig'

Asfattsprojektets stutopgørelse (BrudevængeWeigåtdsvænget samt Brudedalen)' Er pga'

størrelse og kompleksiteigennemgået af både revisor og revisorsuppleant uden bemærkninger'

Generalforsamlingen godkendte regnskabet'

Ad 4. - Rettidigt indkomne forslag

Sti-rc nove i ng (B rudevæ ng et, V eig å rdsvæ ng et) :

Der var en dialog omkring mange aspekter af sti-renoveringsprojektet, periode, nødvendighed,

forskellige kriterier for udførelse.

Der er i øjeblikket ca. 100 fliser som er kraftig eroderet eller knækket og starten af Brudevænget

lige numre har det værste s§kke i øjeblikket'

Bestyrelsen måtte understrege, at der er forskel mellem at drøfte det efterspurgte total scenario

med forskellige perioder, og så hvad generalforsamlingen skal tage stilling til fra år til år'

Bestyrelsen har lagt op til en etapevis tilgang, som selvfølgelig skal afvejes efter stiernes tilstand'

pilotprojekterne i 2015 med større sammenhængende renoveringer, viser både en klogere

økonomisk tilgang til vedligeholdelse end pletvis renovering og med et væsentlig pænere resultat'

Bestyrelsen lægger ikke o-p til at indgå aftaler med en/flere leverand ører lor en fast 5- eller 8-års

periooe. Hvert åi vuroeres renoveringsplanen og bestyrelsens oplæg til stønelse af bidraget skal

godkendes på hver generalforsamling af medlemmer fra BrudevængeWejgårdsvænget'

Bestyrelsen er opmærksom på udfordringen med at fordele renoveringstilgangen forholdsvis jævnt

på någge veje, så der opleves en fælles fordeling af udgifter og gevinster'

Der blev stemt om bestyrelsens oplæg til bidragssatsen for det kommende år, henholdsvis 3000,-

kr. eller 4200,-kr. Der var flertal for en bidragssats i kommende periode 2016 på 3000,-kr' som

både skal dække evt. asfalt og brøndreparationer, snerydning og vedligehold såsom renovering af

stier.
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Grundejerforeningen, Brudegården

Hjeftestartere:

Der var en dialog om grundejerforeningen skulle involvere sig i indkøb og opsætning af hjerte-

startere på foreningens område. Der havde været dialog med omkringliggende grundejerfor-

eninger, Furesø Haveby og Søgaarden omkring et samarbejde, men de var afvisende'

Der var forståelse og sympati for ønsket, men også en overvejende stemning for at det ikke skulle

løftes i grundejerforeningens regi. Der er selvfølgelig mulighed for at medlemmer på de respektive

veje privat finder sammen om en model for indkøb og opsætning af hjertestartere.

Ad 5. - Budget for 2016 og fastsættelse af kontingent og bidrag

Kontingent (aye). Bestyrelsen havde foreslået en forøgelse af kontingentet til 1200,-kr for at

kompensere for ekstra udgifter på fællesarealet.

Brdragssafs (Vejgårdsvænget og brudevænget). Hæves til 3000,-kr iævnfør beslutning omkring sti-

renovering.

Budgettet blev godkendt

Ad 7. - Valg af formand for bestyrelsen

Bente Scott udtræder af bestyrelsen, formandsposten.

John Valore, Vejgårdsvænget 19, blev valgt som ny formand.

Ad 8. - Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

De foreslåede kandidater fra bestyrelsen blev valgt:

Valot til2018Louise J. Helbo, Brudevænget 19
Valot til2018

Valot til2017Karsten Antonisen, Brudevænget 18



Grundejerforeningen, Brudegå rden

Ad 8. - Valg af kasserer

Kurt Bisgaard, Brudevænget 25 blev valgt som ny kasserer. Det er at betragte som en

"feberredning" i mangel på åndre kandidater og sker kun for en 1-årig periode'

Det indebærer, at hvis der ikke senest i efteråret kommer interesse fra andre kandidater i

grundejerforeningen efter et nyt "jobopslag", vil den nye bestyrelse afdække muligheder og priser

for en ekstern kasserer.

Ad 9. - Valg af revisor

Lars Christiansen, Vejgårdsvænget 31, blev genvalgt

Ad 10. - Valg af revisorsuPPleant

Thorkild Jakobsen, Vejgårdsvænget 15, blev genvalgt

Ad 11, - Eventuelt

De afgående bestyrelsesmedlemmer, Bente og Hanne blev takket for mange års ihærdig indsats

og resu ltater, specielt ved r' asf altprojektet'

Stavnsholt, den vf 2016 w
John Valore

Referent
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John Valore
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