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Grundejerforeningen      Hillerød d. 28 april 2012 
Amtsstuegården 

 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Amtsstuegården. 
 

Sted:   Ålholm Skolen 
Tid:  Torsdag d. 25. april 2012 kl. 19:30 
Fremmødte fra bestyrelsen:  

Klaus Diness, John Grønsund, Jes Brohus, Henrik Velschow 
Antal repræsenterede parceller:  

I alt 16 
  

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

John Grønsund blev valgt som dirigent. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamling var lovligt indkaldt. 
 

2. Formandens beretning fra det forløbne år 
Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 
 

3. Regnskab og revisors påtegning 
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 
Der blev stillet spørgsmål til det ekstraordinære beløb til 
vedligehold. Kassereren forklarede det skyldtes en ekstra 
omkostning til oprydning efter stormen i 2010. 
 

4. Bestyrelsens forslag 
Ingen forslag 
 

5. Medlemmernes forslag 
Ingen forslag 
 

6. Budgetgennemgang samt fastsættelse af det årlige kontingent 
Bestyrelsen har lagt op til en kontingentstigning til 550 kr. pr. år. 
Begrundelsen er at de sidste år har vist der er behov for at have en 
reserve til uforudsete omkostninger, som f.eks. oprydning efter 
stormvejr. 
Budgettet blev vedtaget. 
 

7. Valg af bestyrelse samt to suppleanter til bestyrelsen. 
John Grønsund blev genvalgt. 
Henrik Velschow blev genvalgt. 
John Dahl Pedersen blev valgt ind i bestyrelsen 
Nana Wigø og Rikke Sørensen blev valgt som suppleanter.  
 

8. Valg af to revisorer eller en statsaut. revisor, eller registreret 
revisor og en revisorsuppleant 
Peter Poulsen blev valgt som revisor. 
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9. Valg af uddelere 
Bestyrelsens børn står for uddelingen. 
 

10. Eventuelt 
Mette Trap gennemgik status for aktiviteterne omkring tilslutning til 
fjernvarme. Mette oplyste at der er 60 potentielle nye kunder i 
Digterkvarteret. 37 af disse har meldt positiv tilbage omkring at 
modtage et tilbud på tilslutning. Er der medlemmer som ikke har 
fået meldt tilbage til Mette kan det stadig nås.    
Mette har haft kontakt til formanden for fjernvarmeværket og 
forbereder nu en kontakt bestyrelsesmedlemmerne. 
Blandt de fremmødte medlemmer blev der beskrevet en række 
hændelser omkring forsøgene på at blive tilmeldt fjernvarmen. 
Mette vil meget gerne modtage alle informationer omkring tilbud og 
andre skrivelser og informationer omkring kontakten til 
fjernvarmeværket. Disse vil blive brugt i forhandlingerne samt i et 
eventuelt videre forløb med kommunen. 
Et medlem informerede om anvendelsen af www.energibolig.dk. 
Gennem dette webside kan man får tilbud på installation samt 
information om eventuelle tilskudsmuligheder. 
 
Charlotte Callesen, som netop er flyttet til kvarteret, spurgte til 
aktiviteter i området. Formanden fortalte om indvielsen af 
legepladsen samt muligheden for tilskud til f.eks. vejfester. 
Charlotte spurgte efter en eventuel mailing liste for medlemmerne. 
En sådan findes ikke. Det blev besluttet at oprette en hjemmeside 
for Digterkvarteret, som kan indeholde informationer om aktiviteter, 
referater og, ikke mindst i denne tid, status på fjernvarme sagen. 
Charlotte meldte sig til at stå for oprettelse og vedligehold af siden. 
 

Bestyrelsesmedlemmer: 
Klaus Diness, Heibergsvej 13(Formand), klaus@diness.net  
Jes Brohus, Kaalundsvej 14(Kasserer), jes.brohus@mail.tele.dk  
Henrik Velschow, Ibsensvej 3(Sekretær), velschow@hotmail.com  
John Grønsund, Kaalundsvej 18, groensund@tdcadsl.dk 
John D. Pedersen, Kaalundsvej 20, john@dahl-pedersen.com 
Suppleanter: 
Nanna Wigø, Jakob Knudsensvej 19, nanna.wigo@gmail.com 
Rikke Sørensen, Kaalundsvej 24 
Andre: 
Charlotte Callesen, charlottemmcallesen@gmail.com 
Mette Trap, Kingosvej 17, 30242055, trap@dahl.mail.dk  
    


