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Grundejerforeningen      Hillerød d. 25 april 2011 
Amtsstuegården 

 
 

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Amtsstuegården. 
 

Sted:   Ålholm Skolen 
Tid:  Torsdag d. 14. april 2011 kl. 19:30 
Fremmødte fra bestyrelsen:  

Klaus Diness, Peter Andersen, Jes Brohus, Henrik Velschow 
Ej fremmødt fra bestyrelsen:  

John Grønsund 
Antal repræsenterede parceller:  

0 
  

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

Klaus Diness blev valgt som dirigent 
Henrik Velschow blev valgt som referent. 

2. Formandens beretning fra det forløbne år 
Formanden gennemgik den udsendte beretning. Formanden 
udtrykte samtidig sin bekymring for det manglende medlems 
engagement i arbejdet omkring grundejerforeningen. 

3. Regnskab og revisors påtegning 
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 

4. Bestyrelsens forslag 
Ingen forslag 

5. Medlemmernes forslag 
Bestyrelsen havde modtaget 2 forslag. 
1.: Etableringen af en snerydningsordning. Som opfordret fra 
forslagsstilleren har bestyrelsen hjemtaget tilbud på at indgå en 
aftale om snerydning når dette er påkrævet. Tilbuddet lyder på 
70.000 årligt, svarende til ca. 500 kr. pr parcel. Tilbuddet blev 
behandlet på generalforsamlingen og det blev besluttet ikke at 
foretage yderligere i sagen. 
2.:Opstilling af skilte med vejnavne ved cykel/gangstierne for at 
gøre det nemmere at finde rundt for ikke lokalkendte. 
Generalforsamlingen besluttede at bede forslagsstilleren om at 
udarbejde et gennemarbejdet forslag indeholdende placering, 
budget samt juridiske aspekter omkring opstilling af skilte på 
offentlig vej. Forslaget kan behandles på næste generalforsamling. 

6. Budgetgennemgang samt fastsættelse af det årlige kontingent 
Budgettet blev gennemgået og godkendt. Kontingentet forbliver 
uændret 500 kr.pr. parcel for 2011  

7. Valg af bestyrelse samt to suppleanter til bestyrelsen. 
Peter Andersen udtrådte af bestyrelsen 
Jes Brohus blev genvalgt 
Klaus Diness blev genvalgt 
Det var ikke muligt at finde nye kandidater til bestyrelse eller som 
suppleanter. 
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8. Valg af to revisorer eller en statsaut. revisor, eller registreret 
revisor og en revisorsuppleant 

Peter Poulsen blev valgt som revisor. 
Det var ikke muligt at finde en revisorsuppleant. 
9. Valg af uddelere 
Bestyrelsens børn står for uddelingen. 
10. Eventuelt 
Bestyrelsen gør opmærksom på at foreningen stadig giver mindre 
tilskud til fælles vejarrangementer som f.eks. fastelavn. Henvendelse 
skal rettes til kassereren inden arrangementet. 
Arrangementet omkring indvielsen af legepladsen blev vel modtaget af 
medlemmerne. Hvis nogen har lyst til at arrangere en sommerfest i år 
sponserer foreningen gerne dette. Henvendelse kan foretages til 
kassereren. 
 
 
Kommentar fra bestyrelsen: 
Vi må dele den afgående formands bekymringer omkring det 
manglende engagement i arbejdet omkring grundejerforeningen. Efter 
den netop afsluttede generalforsamling, har det ikke været muligt at 
konstituere bestyrelsen. Dette indebærer at foreningen ikke har det 
krævede antal bestyrelses medlemmer, samt ikke nogen formand. 
Dertil kommer at vores mangel på en revisorsuppleant også er i strid 
med vedtægterne. Vi ser meget gerne at en række kandidater melder 
sig. 
Såfremt det ikke lykkes at skaffe det nødvendige antal frivillige, 
forholder bestyrelsen sig ret til på næste generalforsamling at stille 
ændringsforslag til grundejerforeningens arbejde. Dette kan i den 
yderste konsekvens indebære, at vi må købe os til de administrative 
ydelser som i dag udføres som frivilligt arbejde. En udlicitering af dette 
arbejde kan medføre kontingentstigninger i størrelsesordenen 100-
200%. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Klaus Diness, Heibergsvej 13 
Jes Brohus, Kaalundsvej 14(Kasserer) 
Henrik Velschow, Ibsensvej 3(Sekretær) 
John Grønsund, Kaalundsvej 18 
    


