
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 11. APRIL 2002. 

Der forelå følgende dagsorden for generalforsamlingen: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Det reviderede regnskab for 2001 forelægges til godkendelse 

4. Forslag 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2002 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

REFERAT: 

Ad 1. Valg af dirigent. 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. 

Kurt Kristensen (Kratlodden 15) blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og 

konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til 

foreningens vedtægter. 

Der var mødt 12 personer, repræsenterende 12 stemmeberettigede parceller. 

Ad 2. Formandens beretning. 

Dirigenten gav ordet til formand Henning Sørensen (Kærlodden 44), som aflagde følgende 

beretning: 

”Bestyrelsen har ikke været i gang med de store opgaver i 2001 - eller været inddraget i 

dialoger med andre grundejerforeninger. 

Til vores fælles legepladsdag, hvor legepladser vedligeholdelse til glæde for alle, er det altid de 

samme ”soldater” der kommer og hermed får glæde af den vin, der bliver omdelt som tak for 

arbejdet. Dog mangler der ofte personer til den midterste legeplads. Hvis det ikke var for 

denne faste skare ville foreningens udgifter til vedligeholdes være noget større, så mød op den 

23. maj 2002, hvor der på ny skal vedligeholdes på legepladserne. 

Petanquebanen - som det på sidste års generalforsamling blev vedtaget at anlægge på 

legepladsen tættest på Kratvej - blev ikke som planlagt anlagt på legepladsdagen sidste år på 



grund af nogle sikkerhedsproblemer omkring gyngestativet. Bestyrelsen har i løbet af året 

indhentet tilbud fra forskellige entreprenører, men de indhentede tilbud var meget dyre. 

Bestyrelsen besluttet derfor selv at tegne en skitse, som er blevet rundt sammen til alle 

foreningens medlemmer i marts måned - og det er besluttet af petanquebanen udføres den 23. 

maj 2002 iht. skitsen. 

Vejtræerne er på anbefaling af gartneres blevet beskåret to gange i år. Fremover vil træerne 

blive beskåret én gang årligt omkring november måned, hvilket skulle give en mere ”rolig” 

vækst. Endvidere er et enkelt vejtræ blevet kørt ned. Dette træ søges erstattet af forsikringen. 

Bestyrelsen valgte fra og med budgettet for 2000, at opdele kontingentet så det bliver mere 

tydeligt, hvor meget der betales til TV-grundpakken fra TDC. I regnskabet ses det klart, at 

denne post udgør en væsentlig del af udgifterne - og at overskuddet for de første to år er ca. 

2500 kr. 

På sidste års generalforsamlingen blev der givet en kort orientering vedrørende en 

antennemast som Mobilix (Orange) ville opsatte. Antennemasten er senere blevet placeret et 

andet sted end på ”kælkebakken”. 

På sidste års generalforsamlingen blev der også talt om en hjemmeside - og det blev aftalt at 

undersøge om der var interesse for en sådan. Hjemmesiden blev etableret i løbet af kort tid og 

kan finde på adressen: http://home19.inet.tele.dk/polo/ 

Hvis nogen har ideer til hjemmesiden så send dem til adressen: HSS@novonordisk.com 

Endelig har bestyrelsen besluttet, at melde grundejerforeningen ind i Måløv Bylaug. 

Kontingentet udgør 150 kr. årligt.” 

Formanden afsluttede beretningen med at takke bestyrelsesmedlemmerne for et godt 

samarbejde i det forløbne år. Han overrakte nogle flasker vin til Søren, som efter 15 år i 

bestyrelsen havde valgt ikke at genopstille på grund af andet foreningsarbejde. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

Ad 3. Det reviderede regnskab for 2000 forelægges til godkendelse. 

Peder Lund (Kratlodden 9) gennemgik det reviderede regnskab for perioden 1. januar - 31. 

december 2001, som udviste et samlet overskud på 1.933,10 kr. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad 4. Indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelse. 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

Ad 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2002. 
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Peder Lund (Kratlodden 9) fremlagte og kommenterede kort det udsendte budgetforslag fra 

bestyrelsen til budget for 2001. 

Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt. 

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter. 

Dirigenten oplyste, at følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg til bestyrelsen: 

Kasserer Peder Lund, Kratlodden 9 (villig til genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Lars Tromborg Rasmussen, Kærlodden 56 (villig til genvalg) 

Bestyrelsesmedlem Søren Ammitzbøll, Kærlodden 54 (modtager ikke genvalg) 

Peder Lund og Lars Tromborg Rasmussen blev genvalgt som henholdsvis kasserer og 

bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. 

Peter T (Kratlodden 37) blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, ligeledes for en periode på 2 

år. 

Endvidere skulle der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Afgående suppleanter var 

Wender Bredie (Kratlodden 27) og Gunnar Frees (Kratlodden 19). 

Begge suppleanter blev genvalgt. 

Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Preben Bang Mikkelsen (Kratlodden 13) og Kurt Kristensen (Kratlodden 15) blev genvalgt 

som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

Ad 8. Eventuelt andet. 

Under eventuelt blev følgende drøftet: 

- Basketnet i forbindelse med legepladserne. 

- Trafikken på Kratvej. 

- ”Pas-på-mig-skilte” på den øverste del af Kærlodden (drøftes videre i bestyrelsen). 

Desuden blev der givet en uddybende orientering om anlæggelse af petanquebanen. 


