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Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen 
Amtsstuegården 2009. 

 
Tid: 23. april 2009, kl. 19.30 
Sted: Ålholmskolen 
Til stede:  
Fra bestyrelsen: Peter Andersen, John Grønsund, Gunnar Andreasen, Henrik Velschow/referent 
Afbud fra bestyrelsen: Jes Brohus  
Herudover var 4 parceller repræsenteret 
 
1. Valg af dirigent 
 
Klaus Diness blev valgt som dirigent. 
Dirigenten erklærede generalforsamling lovligt indkaldt. 
Henrik Velschow blev valgt som referent. 
 
2. Formandens beretning for det forløbne år. 
 
Formanden gennemgik beretningen. Emnet omkring hastigheden på vores vej blev gennemgået og 
det blev oplyst der ikke foretages yderligere med baggrund i kommunens målinger. 
Status på legeplads projektet blev gennemgået. Leverandøren er valgt og vi afventer byggetilladelse 
fra kommunen. Opførelsen forventes gennemført i maj måned 2009.  
Beretning blev godkendt.   
 
3. Regnskab og revisors påtegning 
 
Da kassereren var forhindret i at deltage gennemgik formanden Peter Andersen regnskabet. Der 
blev stillet spørgsmål til de høje driftsomkostninger for en ny opført legeplads. Der blev oplyst at 
beløbet er afsat til ikke forudsete omkostninger samt en legepladsinspektion. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Bestyrelsens forslag 
 
Bestyrelsen fremsatte ingen forslag. 
 
5. Medlemmers forslag 
 
Medlemmerne havde ikke fremsat nogen forslag. 
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6. Budgetgennemgang samt fastsættelse af årligt kontingent. 
 
Formanden, Peter Andersen, fremlagde kort det omdelte budgetforslag, uændret kontingent på 500 
kr/pr. år. 
Peter oplyste at underskuddet på budgettet bliver dækket, jvf. den ekstraordinære generalforsamling 
angående legeplads, fra foreningens passiver.  
Peter Andersen henledte opmærksomheden på muligheden for tilskud fra grundejerforeningen i 
forbindelse med fælles arrangementer i foreningens område. 
Budgettet blev herefter vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelse. 
 
Peter Andersen (Rahbeksvej 3) og Jes Brohus (Kaalundsvej 14) blev genvalgt. 
Gunnar Andreasen har valgt at træde tilbage og i stedet blev Klaus Diness (Heibergsvej 13) valgt. 
Desuden består bestyrelsen af Henrik Velschow (Ibsensvej 3) og John Grønsund (Kaalundsvej 18). 
Der var ingen kandidater til suppleant posterne. 
  
8. Valg af revisorer. 
 
Peter Poulsen (Rahbeksvej 10).  Jørgen Lund (Jakob Knudsensvej) vil blive kontaktet med henblik 
på med henblik på posten som revisor suppleant. 
 
9. Valg af uddelere. 
 
Det blev besluttet af bestyrelsens børn fortsat fungerer som uddelere. 
 
10. Eventuelt 
 
Mødet sluttede ca. 19:55. 
 

Hillerød d. 1. maj 2009 
Dirigent: Klaus Diness   
Best: Peter Andersen 
Best: Jes Brohus 
Best: Henrik Velschow 

 Best: John Grønsund 
Best: Klaus Diness 


