Værløse, marts 2019
Referat af ordinær generalforsamling 7.3.2019.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
a) Vedligeholdelsespligten af grusstier i området (Jens Chalmer Rasmussen, HV152)
b) Støjbelastningen i Nørreskovpark (Majken Samsøe, HV 177)
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Bestyrelsen bød velkommen til generalforsamlingen, Der var 31 fremmødte incl.
bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Søren Biune som dirigent, hvilket blev godkendt. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i hht. foreningens vedtægter.
2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning blev gennemgået i hovedpunkter. Beretningen vil efterfølgende
være tilgængelig på hjemmesiden. Herfra skal fremhæves
- Kapacitet og hyppighed af flishugning (1 gang årligt) og container (2 gange
årligt) vurderes passende
- Skt. Hansbål blev i 2018 aflyst pga. afbrændingsforbuddet. Der planlægges bål i
2019.
- Kommunen indfører obligatorisk affaldssortering for rækkehuse og
etageejendomme. Som mange andre indgav GNP høringssvar og opfordrede til
frivillighed og større fleksibilitet. Desværre efterkom kommunen kun i begrænset
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omfang borgernes ønsker. Kommunen har tilkendegivet, at udrulning vil ske i
samarbejde med ejerlaug/grundejerforeninger/boligforeninger.
Kommunikation fra GNP til medlemmer sker via eMail og hjemmeside. Desuden
er oprettet en FaceBook–side og -gruppe til medlemmernes brug. Her
kommunikeres ligeledes væsentligt nyt fra bestyrelsen. Hidtil er medlemmernes
anvendelse af GNP facebook begrænset.
Foreningens økonomi er sund.
I 2018 vedtog generalforsamlingen to forslag vedrørende ekstra belysning i de
grønne områder. Ønskerne er kommunikeret videre til kommunen, der imidlertid
ikke i 2019 har afsat midler til borgerønsker om belysning.
I 2018 vedtog generalforsamlingen, at bestyrelsen skulle undersøge i hvilket
omfang oprettelse af NaboHjælp-grupper kunne ske centralt for GNP. Det kan
ikke gøres centralt, men det er enkelt at gøre det lokalt. Yderligere information
findes på GNPs hjemmeside.
I 2018 vedtog generalforsamlingen et forslag til ændring af 60%-reglen vedr.
fældning af hjørnetræer på side- og stikveje. Ønsket er kommunikeret til
kommunen, der imidlertid i stedet har sløjfet reglen.
I 2018 gav generalforsamlingen opbakning til en legeplads i de grønne områder.
Bestyrelsen har ikke forfulgt sagen, men i stedet dækket omkostninger til et
legestativ.
I 2018 foreslog generalforsamlingen, at GNPs kontingent blev opkrævet via
skattebilletten på samme vis som f.eks. skorstensfejning. Forslaget er forelagt
kommunen, der imidlertid har afvist det, da det ikke er en kerneopgave for
kommunen.
Kommunen har grundet sygdom og misvækst fældet et antal hjørnetræer på HV
og SA. Der er genplantet med tyrkisk hassel, der ikke forventes at give samme
gener, som man gennem mange år har oplevet med de eksisterende ahorn og
spidsløn. Tyrkisk hassel er valgt i samråd med bestyrelsen. Fremover vil
kommunen fælde syge træer langs de gennemgående veje, HV og SA, og
genplante med tyrkisk hassel senest efterfølgende kalenderår. På side/stikveje vil
genplantning som hidtil være op til beboerne, hvorefter GNP vil dække
omkostninger efter forudgående aftale.
Bestyrelsen har diskuteret behovet for at etablere hjertestartere i området. Da der
er mange hjertestartere tilgængeligt 24 timer i døgnet i nærheden af alle boliger i
GNP har man for nu besluttet ikke et indkøbe og opsætte hjertestartere.

Herefter var der enkelte spørgsmål og kommentarer til beretningen:
- Et medlem gav opbakning til at fortsætte FaceBook side og –gruppe, selv om der
endnu ikke er mange følgere
- Fra HV144 var der spørgsmål om muligheden for at dele affaldsbeholdere
mellem flere boliger. Bestyrelsen svarede, at det vides pt. ikke, men at det
formodentlig bliver en mulighed. Det er kommunen, der forvalter
genbrugsordningen, ikke GNP.
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- Fra LV43 var der generel stor ros til kommunens gartnerafdeling, men ikke vedr.
genplantningen på HV, hvor man fandt det æstetisk uhensigtsmæssigt at blande
træsorter og i samme vejkryds at have træer af forskellig alder / størrelse.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
2018 udviser et overskud på 15 tKr og aktiverne er øget til 270 tKr.
Overskuddet skyldes få aktiviteter og ingen ikke-budgetterede aktiviteter.
Der har været færre, men fortsat for mange rykkere. Alle skyldige kontingenter er betalt.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
a.

Vedligeholdelsespligten af grusstier i området (Jens Chalmer Rasmussen,
HV152).

Forslaget gik på at anmode kommunen om at vedligeholde stierne, der nogle steder er
tilvokset med græs. Forslagsstiller var ikke til stedet til at uddybe forslaget yderligere.
Behovet varierer meget mellem de forskellige stier. Bestyrelsen gør kommunen
opmærksom på problemet ved forventet markvandring i 2019.

b. Støjbelastningen i Nørreskovpark (Majken Samsøe, HV 177)
Forslaget gik på at etablere en arbejdsgruppe, der skulle lægge pres på kommunen vedr.
initiativer til at dæmpe støjplagen. Forslagsstiller var ikke til stedet til at uddybe
forslaget yderligere.
Generalforsamlingen var enig i problemet men der var ikke støtte til at etablere en
arbejdsgruppe. Kommunen arbejder seriøst med problemet og har identificeret en lang
række tiltag, som man vil forfølge. Disse er tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Bestyrelsen vil tilstræbe at være aktiv, når kommunen f.eks. inviterer til borgermøder
vedr. støj eller initiativer vedr. støjbekæmpelse. Ligeledes opfordres GNPs medlemmer
til at være aktive. Det kommende valg kan ligeledes være en mulighed for at påvirke
lokalt opstillede politikere, idet Hillerød-motorvejen er en statsvej.
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Støjdæmpende asfalt blev fremhævet som et meget virksomt støjdæmpende initiativ.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budget samt fastsættelse af indskud og kontingent
Kassereren fremlagde budgettet. Der er planlagt et mindre overskud på 9.000 kr.
Kontingentet foreslås uændret på 200 kr.
Bestyrelsen opfatter budgettet som retningsvisende men ikke bindende. Hvis der
kommer gode forslag til aktiviteter og hvordan de gennemføres vil bestyrelsen forfølge
dem og evt. bruge af foreningens opsparede midler,
Herefter blev budgettet godkendt. Kontingentet fastholdes på 200 kr. per år. Indskud
fastholdes til 0 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer på valg:
Poul Erik Rønø (genopstiller ikke)
Kristian Thorsen (villig til genvalg)
Anna Seidelin (villig til genvalg)
Kirsten Ølgård (villig til genvalg)
Da der ikke var andre kandidater blev KT, AS og KØ genvalgt uden modkandidater.
Det var uvist om Sara Watt Engelsted, MP 44, var villig til genvalg som suppleant.
Martin Skovgaard, MP 40, stillede op som suppleant og blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af revisorer
Lars Mikkelsen, HV 143, blev valgt som revisor uden modkandidater. Thomas
Pjetursson, HV170, blev vagt som revisorsuppleant uden modkandidat
John Larsen, MP 64, fortsætter som revisor.
8. Eventuelt
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MC fra bestyrelsen takkede Poul Erik Rønø for mange års indsats i bestyrelsen, og ikke
mindst for de seneste 8 år som kasserer.
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Morten Christensen
p.b.v.

Søren Biune
Dirigent
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