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Referat af Ordinær Generalforsa mling
Onsdag den 24. Februar 2010, kl. 19.30
Afholdt i Ådalsparkens selskabslokålel

Dagsorden:

1,

Valg al dirigent
Bente Roed, NV 26, blev valgt som dirigent ogtakkede fof vålgei.
Bente Roed &jorde opmærksom på at den ordinære generalforsåmling var lovligt indkaldt med
korrekt varsel, idet indkaldelsen var uddelt den 8. februar 2010.
Der var

2.

3l

parceller aepræse nteret ved fremmøde og 6 parceller ved fuldmagter,

Fremlæggelse af Bestyrelsens beretning
Der henvises

til den skriftlige beretning i indkaldelsen til generalforsarnlangen-

2.l.Bestyrelsensarb€jde v/HansRast
Hans Rast føjede

til beretningen at bestyrelsen desværre havde måttet aflyse Sankt Hans da

årbejdet med regnvandsbassanet var blevetfofsinket, således der stadig pågik graveårbejde

tæi på bålpladsen.
Legepladsudvalgeis arbejde v/S usie loha nsen, NV17
Susie Johansen gennemgik legepladsudvalgets årbejde, hvor llan Menachem, NVT,lens
Hansen, HV27, Nicolai Jens€n, 5V26, havde lagt et stort afbejde i at gennemgå og udvælge de

forskellige muligheder. Dervar hængttegningerop på væggen, således grundejerne kunne se
det valgte forslag til legeplads, som består at en stor legeplads med et tårn til de større børn og
3 små

legepladsertilde rnindre børn med gynge ogsandkasse.

2,2. Fæll€sa reale r

v^homas Munch

Herunder almindelig vedligeholdelse af Jørgen W. Petersen,

almindelig vintervedligeholdelse af Jørgen W. Petersen,
anlægs og gartnerprojekter 2009-
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Thomas Munch gennemgikde afholdte vedligeholdelser og nævnte specifik at derergået
kraftigt tilværks med beskærin8en afbuske, lræer osv, men det harværet nødvendigt og hvor
def er flere rækker buske tager man kun en række det ene år og en r2ekke det næste år, så der
ikke bliver alt for ba rt - indtil buske og t.æer skyder igen.
Thomas Munch tilføjede tilviniervedligeholdelsen at det generelt harværet OK, men der har
været et pår smuttere, men såsnart de er blevet påtalt har gartneren løst det straks.

Drænprojekter v/Håns Rast.
Hans Rast tilføjede at dervar blevetfjernet rødder idrænene og det er beboernes ansvar at der

ikke plantestræer og buske så der går rødder i drænet.

2.3.Kommuner og Veje v/Hans Rast
2.3, 1 Regnva nds bassin

Håns Rast tilføjede åt kommunens entreprenør havde været meget længe om at blive færdig

hvilket medføne aflysning afSankt Hans, og reetablering af beplantningen stadig mangler
rettes der op på når frosten er gået afjorden.

-

det

2.3.2 Kommunen, Holmevej
Hans Rasttilføjede at asfalteringsprojektet er udskudt indtilvidere. Vi har

kommunen

åt stenene i råbalten

åft;lt

med

på Holmevej er vofes, så når/hvis der sker noget, vil vi

afhente stenene.
2.3.3 Nordforbrændingen
Hans Rasttilføjede at der stadig arbejdesvidere med at bringe støjniveauet ned.

2.4.TV & lT v/Thomas Munch

2.4.1KabelTV
Thomas Munch tilføjede at forslag om renovering åfTV-anlæg trækkes tilbage, idet
tilbuddet ikke dækkede atle eve ntuelle om kostninger, samtat udskiftning affofdelerbokse har
gjort TV bedre, men der er siadig lidt udfald. Thomås Munch nævnt€ også at Jesper Duus,
SV19. har været meget behjælpelig med gennemgang af tilbuddet fra YouSee.

2.4.2 Bredbånd
Thomas Munchtilføjede herat bredbåndet er blevet sta biliseret af

fint nu hos ham.

-z-

Yo

usee og det fungerer
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5pørgsmåltil bestyr€lsens beretning:
Spørcsmål fra Keld Baden-Kristensen, SV4:
Hvordan sikrer man sig mod vandalisme på legepladsen skal man sætte kamera op.
svar bestyrelsen: Hvorskul!e ledningen igivei fald dirigefes hen-tilhvem.

Spørgsmålfra Søren Dalåger, NV22:
Efter der er kommet ektra jord på volden efter nedgravnang af regnva ndsba ssin er det blevet en
fantastkk kælkebakke - men der eret dæksel, det ligger i vejen for kælken.
Svar bestyrelsen:
Dei er en fordelerbrønd, deråbnerfortilløbtildet nye fegnvandsbassin som
Donse å mv- ikke løber oversine bredderved kraftige regnfald.

medvirkertilat

spørgsmålfrå Klaus schrøder, HV39
Fordelerboksene, ejes de af Yousee.
Svar bestyrelseni

la.
f ra Flemming oalhauge, HV61
Betyder deklarationen punkt 11, stk. 3 at stikledningener bestyrelsens ansvar eller er det ejerens.
Svar bestyrelsen:
Det er den enkelte husejers ansvar, men hvis det ef et genereli problem og ledningerne ertor
små, vil bestyrelsen kigge på det.

Spørgsmål

Spørgsmålfra Keld Eaden Kristensen, sV 4
I hvilket omgang ejer vi nettet/4Dc^ousee. Hvis vifår et tilbud til 126 husstande så er det
billigere - men med multitilslutning er det faktisk billigst.
Svar bestyrelsen:
Der er ikke pt. planer om at etablere egen Tv-forsyning.

Spørgsmålfra Søren Dalager, NV22:

lforbindelse med overgang tilflrmabetah ADSI med højere hastiched, fik jeg det svar at der er fof
langt til centralen til åt opnå højere hastighed
Svar bestyrelsen:
Hos TDC har Hørsholm- og Kokkedal-centralen ikke ens hastighed.

Flemm;ng Al^renkiel har været i sarrne situation.
Bente Roed harfået en god, hurtig fofuindelse.
Spørgsmål fra Jørgen Holm, NV10:

Haf haft voldsomme problemer med digitalt signal. Stikledning fra boksen var blotlagt og har nu
ofret et par 1000 kr. i de senere år. Hvem klager man tilYousee eller bestyrelsen.
Svar bestyrelsen:
Ved problemer skal Yousee kontaktes og beskadigelse af egne ledninger på egen parcel el
generelt eget ansvar.
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Spøresmål fra lørgen Holm, NV10:
YouSee lægger aluminiumsrør.
Svar bestyrelsen:
Forudsat at viaccepterer modtagne tilbud fra Yousee,ja, og fordelerboksene bliver rykket fra
pårcellen, så Yousees tekniske personale kan tilgå boksene uden et skulle kontakte den en(erre
parceleler først,
Spørgsmål fm Flemming Dalhauge, HV61:
TDC bredbånd kån nu fås med hastighed op

til

10 MB.

Svar bestyrelsen:
Ja

5pørgsmål fra Fru Nicolaisen, NV33:
Harværet udsat for at manglende TVskyldes mus, der gnaver kablerne over.
Svar bestyrelsen:
Beskadigelse af egne lednlnger på egen pårcel

ergenerelt egetansvar.

5pørgsmål fra Keld Baden-Kristensen, sV4

ønskef orientering omvejsituationenSvar bestyrelsen:

Vi fiken rapponfra en konsulent med løsninger/ dervarsådyre,atvimåtteafvisedem.Det
tages op senere. Vi ser om der er mulighed for at gå andre" veje".

5pørgsmålfra Klaus schrøder, HV39
Kloaksituationen ersåledesåt derer4 brønde+1 samlebrønd. Samlebrønden og stikledningefne
herfra og ind til de enkelte parceller er de berørte parcellers eget ansvar.
Svar bestyrelsen:
Enig

Efter disse spørgsmål blev bestyrelsens beretning godkendt.

3.

Forelægg€lse og godkendelse af r€gnskab
Regnskabet for 2009 blev kommenteret af Flemming Ahrenkiel
Flemming Ahrenkiel kommenterede regnskåbet og nævnte specifik de ca.70.000 kf. viharfået af
kommunen for regnvandsbassinet, som en grund til vitotålt set har et større overskud i 2009,
Regnskabet for 2009 blev hefefter godkendt.

4.

Forelæggelse og godkendelse afbudgetog kontingent for 20x0
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Budgettet for 2009 blev kommenteret af Flemming Ahrenkiel
Flemming Ah ren kiel tilføjede at kont inge niet forhøjes med 300
Underskuddet i 2010 vil blive dækket af bankbeholdningen.

Spørgsmål: Flemming Dalhauge,
Hvordan påsser det med kr. 160.000

k ialt iEudgei

2010 (excl- TV).

til legepladser.

Svar bestyrelsenl

Projektet deles op i stor legeplads og 3 mindre legepladser. 1 stor og 1 lille legeplads laves i 2010 og
resten i 2011.
Spørgsmål fra Klaus Schrøder, HV39,

Veje

ersattil nul

Svar bestyrelsen:

Der er stadig penge på vejkonloen.
HereFte, blev budgettet for 2010 godkendL.

5. Forslagfra bestyrelsen
Forslaget blev trukket tilbage.

6. Forslaglra medlemmer
Forslaget fra Kirsten Høegh, HV37, om forhøjelse af kontingentet med 1-500 kr. om året blevsendt tjl
afst€mning. Der var ikke tilslutningtil Kirsten Høeghs forslag.

7. Valg af bestyrelse
Flemming Ahrenkiel og Susanne Harries er på valg og villige til genvalg. Begge blev genvålgt.

8. Valg afsuppleanter
Bente Roed, NV26 og Nicolailensen SV26 er på valg og villige til genvalg. Begge blev genvalgt-

9. Valg af revisor
lan Råtcliffe, NV24 er på valg og villig

til genvalg og blev genvalgt.

10, Eventuelt,
l-ler nævnte Tove Milman, SV27 at man kunne sætte dueværn på de nye gynger/stativer.
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Kirsten Hansen, SV 46, har passet trappen op tal skoven, så viåndre har kunnet færdes der uden at
dratte omkuld og bestyrelsen vil sørge for en erkendtlighed for hendes store arbejde.

Dirigenten erklærede herefter den Ordinære Generalforsamling for åfsluttet.
Hørsholm, den 16. marts 2010

ohigent ved ceneralf orsamlingen
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Bestyr€lsenl

Flemming Ahrenliel

HeidiNilsson
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