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G/F R~rmose Park Bestyrelsen 

Hvad: Generalforsamling 2010 i G/F R0rmose Park (OG) 
Hvornt\r: Torsdag den 6. maj 2009 kl. 19.00-21.30 i Teatersalen i Farum Kulturhus 

Til stede fra bestyrelsen: S0ren Hansen (AB1), Gry Janniche (AB2), Else Holleriis (E1), Liss Kobber0e 
(E2), Lise-Lotte K. Balser (E3), Annet Krog (HF1), Pia Sandau (HF2). Fuldmagt fra E4. Desuden deltog 
OG's kasserer Sten Vibe Hansen. 

Herudover 6 tilh0rere. 

Referat 

lA. Valg af dirigent Bestyrelsen indstiller 0jvind Vilsholm som dirigent 
0jvind blev valgt. 

lB. Valg af referent. 
Gry Janniche blev valgt. 

2. Bestyrelsens beretning om det forl!Jbne §r v/formand Lise-Lotte K. Balser 
Det forl0bne ar har hovedsageligt staet i R0rmosegards tegn. Der mangler endnu et par detaljer, f0r 
salget er endeligt, men som det ser ud nUl er der solgt til udbudsprisen, som er DKK 2,2 mio. 
Landinspekt0ren har netop meddelt, at kommunen har fcerdigbehandlet udstykningssagen, og at den 
derfor nu er klar til at blive sendt til tinglysning. 

Det er to unge mennesker, der har k0bt garden, og de er sa smat ved at flytte indo 

Foruden salget af R0rmosegard har vi ogsa brugt tid pa at fa etableret hastighedsbegrcensende foranstalt
ninger i omradet og at fa den nuvcerende 50 km-zone omklassificeret til 40km-zone, alternativt til 30km
zone. Kommunen har meddelt, at hele omradet fremover bliver klassificeret som 40 km-zone, og at der 
vii blive etableret 3 bump i omradet uden udgift for OG. Det vii vcere muligt at etablere endnu et bump, 
mendet vii i givet fald vcere for vores egen regning. I denne sammenhceng er det vcerd at minde om, at 
trafikken i omradet for st0rstedelen udg0res af os, der bor i omradet, sa hvis vi aile k0rer hensigtsmcessigt 
og tager hensyn, vii vi vcere godt pa vej til at sikre fuldt udbytte af de nye bump. 

Der er ogsa brugt tid pa at sikre overblik over, hvilke af de tidligere reparationer af asfaltrevner, der er 
sprunget op igen. Jens Kobber0e fra Etape II har vceret med ved gennemgangen af de tidligere 
reparationer, og det er aftalt med L&R, at aile reparationer, samt den nye revne, der er dukket op i AB1, 
bliver repareret uden udgift for OG. 

De ekstraarbejder, som OG's bestyrelse bestilte ultimo 2008 er nu endelig fcerdige. Det drejer sig om flis i 
bedene i AB2, genopretning af tj0rnehcekken mellem Etape IV og Trevangstien, plantning af syren og til
plantning af st0jhegnet, begge dele i Etape II. 

Den store S0 ud for R0rmosegard er blevet oprenset og 0en er blevet fjernet, sa s0en nu fungerer optimalt 
og kan opsamle den mcengde regnvand, som den er dimensioneret til. 

I efteraret ryddede kommunen en del af fredskoven i omradet mellem AB2 og Etape IV. Det aff0dte en del 
vrede reaktioner, men arbejdet skete pa kommunalt ejet omrade, og skulle egentlig have vceret lavet, 
inden vi flyttede ind i omradet. 
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Der blev afholdt et m0de med kommunen og repreesentanter fra de to omkringliggende foreninger, og 
selvom hverken OG eller de pageeldende foreninger er naturlige h0ringsparter i sadanne sager, Iykkedes 
det os at lave en aftale, sa OG fremover bliver orienteret, saledes at den/de ber0rte foreninger far lov til 
at komme med bemeerkninger, nar der neeste gang skal ryddes op i eller omkring den kommunalt ejede 
fredskov. 

Samtidig aftalte vi ogsa med kommunen, at de reparerer greesset pa det gr0nne areal langs AB2, og at de 
ogsa s0rger for at genplante et tree magen til det, de feeldede ved en fejl. 

Sidst pa aret fik OG's bestyrelse besked om, at kommunen vii overtage udgiften til vejbelysning for 
Hjortefarmen 2 med virkning fra 1. kvartal 2010. Tilbuddet omfatter dog ikke betaling for pullert
belysningen, som kommunen anser for stibelysning. Det betyder, at OG fremover ma im0dese en arlig 
udgift til pullertbelysning i omradet pa ca. 20.000 kr., ligesom der ogsa er en efterregning for savel vej
som pullertbelysning i Hjortefarmen II tilbage fra 3. kvartal 2008. L&R mener, at vi skulle betale udgiften 
til vej- og stibelysning for hele period en, selvom Hjortefarmen II f0rst fik overdraget deres feellesarealer 
5.8.2009. Vi har indgaet en aftale med DONG om deling af udgiften til vejbelysning, sa L&R far regningen 
fra 3.11.2008-1.7.2009 og OG betaler udgiften til vejbelysning i perioden fra 1.7.2009-1.1.2010. 

Oprindellgt ville kommunen f0rst have overtaget belysningsforpligtelsen fra og med 2. kvartal 2010, men 
det er Iykkedes os at lave en aftale om, at kommunen overtager udgiften allerede fra 1. kvartal, sa alt i alt 
er det Iykkedes os at spare omkring DKK 15.000 ved at indga disse aftaler, hvilket er meget tilfreds
stillende. 

Et af de gennemgaende temaer, som OG's bestyrelse har haft oppe i 10bet af a ret, er manglende 
opsamling af hundeefterladenskaber. Selvom formanden ikke kunne forestille sig, at det gjaldt nogen fra 
forsamlingen, neevnt hun alligevel, at der ikke var megen mening i, at folk m0jsommeligt samler 
efterladenskaberne op, for sa at lade den sorte pose ligge ..... 

En ting er hundenes hilsener, men en anden ting er, at aile hunde, der feerdes i omd3det, skal f0res i snor. 
Ofte tror hundeejeren, at det er i orden at lade hunden 10be frit, for man kan jo altid kalde den til slg .... 
Erfaringen viser bare, at det langt fra er tilfeeldet, hvilket formanden bl.a. selv har konstateret, da en 
hund, som ikke var i snor, piskede rundt i deres have, og ejeren ikke havde styr pa den. Det skal veere 
trygt at feerdes i omradet, og det kan aile hundeejere veere med til at sikre ved at f0re deres hund i snor. 

Der har ogsa veeret 2 indbrud indenfor de seneste maneder. Det er kedeligt at komme hjem til at hus, 
som er raseret, men det eneste vi selv kan g0re - udover hver iseer at sikre vores huse sa godt som 
muligt - er at lave aftaler med naboen eller genboen om at holde 0je med huset, nar man ikke selv er 
hjemme. 

Bo Ipsen, som i en arreekke har veeret OG's revisor, stillede desveerre ikke op til posten igen. Bestyrelsen 
takkede Bo for hans gode indsats. 

Til sidst takkede formanden den 0vrige bestyrelse for samarbejdet i det forl0bne ar. 

Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 

Referat OG generalforsamling 2010, dir. Side 2 af 5 



G/F R~rmose Park 	 Bestyrelsen 

3. 	 Af/cegge/se af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 
Gennemgang af regnskab v/kasserer Sten Vibe Hansen. 
Gennemgang af revisionsprotokol/atet v/revisor Bo Ibsen. 

Der var 43.000 kr. i underskud pa regnskabet pga. snerydningsudgiften blev 44.000 kr. dyrere end 
budgetteret. Ved arsskiftet var der ca. 150.000 kr. disponibel, resten af forenlngens penge er bundet i 
legepladserne. 

Mogens Fokdal !ZInskede at fa klarlagt, hvor mange penge, der reelt er til radighed i OG netop i dag. 
Kassereren kunne ikke give det eksakte bel!Zlb, men det ligger pa omkring 140.000 kr. 

Jens Kobber!Zle (E2): Regnskabet vlrker ikke gennemsigtigt, som det er nu, og der opfordres til at dette 
bliver gjort mere overskueligt. OG har allerede besluttet at arbejde med gennemsigtigheden i regnskabet. 

Kasper (E2): Sliver der indbetalt til tid en? Ja. 

Frank Lundberg (E2): Spurgte til forhold omkring parkeringspladser. Formanden svarede, at der ikke er 
nogen indtcegter fra parkeringspladser. 

Revisor har indstillet regnskabet til godkendelse. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. 	 Vedtage/se af budget og fastscette/se af bidrag og eventue/t indskud. 
Gennemgang af budget v/kasserer Sten Vibe Hansen. 
Bestyre/sen fores/Jr ucendret kontingent i 2010/2011. 

Ved budgettets udarbejdelse var det uSikkert, om R!ZIrmosegard ville bllve solgt hvortil kom, at sne
rydningen var blevet en betydelig st!Zlrre udgift end budgetteret. For ikke at skulle hceve kontingentet til 
OG, foreslar OG's bestyrelse at undlade at henscette til legepladser i 2010. 

Sudgettet blev enstemmigt vedtaget. 

5. Rettfdigt indkomne fors/ag (for eksakt ord/yd af forslagene se bilag 2-8, gengivet i kort form 
nedenfor). 
Bilag 2: Ingen hen/cegge/se tiI/egep/adser i 2010. Hen/ceggelse genoptages i 2011. 
Bilag 3: Henlcegge/se til snerydning 
Bilag 4: Vejfond i OG's regi 
Bi/ag 5: Provenu fra sa/get af R!ZIrmosegJrd /cegges i vejfond 
Bilag 6: Oprettelse af vejfond i OG; Jr/ig kontingentfor0gelse 200 kr. 
Bi/ag 7: Fortcering ved bestyre/sesm!Zlder i OG 
Bilag 8: 4 scet borde og bcenke tillegep/adsen ved Hjortefarmen 2 

ABl AB2 El E2 HFl HF2 
Bilag 2 50 for 25 for 25 for 17 for 31 for 58 for 
Bilag 3 • 50 for 25 for 25 for 17 imod 31 for i 58 for 

. Silag 4 50 for 25 for - 17 imod 31 for 58 for 
• Silag 5 50 imod 25 imod 25 for 17 for 31 for 58 for 
! Bilaq 6 50 imod 25 imod 25 imod 17 imod 31 for 58 imod 

Bilag 7 50 for 25 for 25 for 17 for 31 for 58 for 
I Bilag 8 c.2Q for ~~ imod 25 imod 17 imod ,--31 irn.9cL~for 

E4 
26 imod 
26 for 
26 imod 
26 imod 

. 26 imod 
26 for 

J 26 imoc! 

E3 Resultat 
18 for Vedtaget 
18 for Vedtaget 
18 for Vedtaqet 
18 for Vedtaget 
18 imod Forkastet 
18 for Vedtaget 
~m()d Forkastet ! 

Det b/ev bemcerket fra f/ere foreninger, at der !ZInskes faste reg/er for, hvordan vejfonden skal admini
streres. Dirigenten videregav opgaven til OG's bestyre/se, som herefter ska/ udarbejde forslag til 
vedtcegter for vejfonden. 
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6. 	 Registrering af bestyrelsesmedlemmer. 
El: Else Holleriis 
E2: Liss Kobben1le 
E3: Lise-lotte K. Balser 
E4: Uafklaret. Post sendes fortsat til Preben Nyeng, som videresender til rette vedkommende. 
HF1: Annet Krog 
HF2: 0jvind Vilsholm 
AB1: Ole Rasmussen 
AB2: Gry Janniche 

7. 	 Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Vi har p.t. ingen revisorsuppleant, og bestyrelsen sk¥'Jnner ikke, at det er n¥'Jdvendigt at have en 
revisorsuppleant. 

So Ipsen 0nsker ikke genvalg, og derfor indstiller bestyrelsen Lone K0hn fra AS1, som gerne stiller 
sig til radighed. Lone K0hn blev valgt. 

Der var ingen kandidater til revisorsuppleant. 

8. 	 Eventuelt valg af administrator, jfr. § 19, stk. 2. 
GjF R¥'Jrmose Park bruger p. t. ikke administrator, og bestyrelsen sk¥'Jnner hefler ikke, at det viI 
bfive aktuelt i det kommende bestyrelsesfJr. 

Det blev besluttet, at der fortsat ikke er behov for at benytte administrator i bestyrelsesaret 
2010/2011. 

9. 	 Eventuelt. 
Under "Eventuelt" kan der ikke scettes forslag under afstemning. 

Frank Lundberg (E2): Spurgte til nummererede parkeringspladser, da han selv 0nsker en sadan. 
Dirigenten svarede, at nummererede parkeringspladser pa offentllg vej ikke er juridisk bindende. 

Gertrud Fokdal (E3): Kan der blive opsat skilt om blind vej ud for R0rmosevej 52 dette er blevet 
efterspurgt i 4 ar? Det er kommunens ansvar, og formanden har i forbindelse med etablering af 
hastighedsbegrcensende foranstaltninger aftalt med kommunen, at de m~dvendige skilte bliver sat 
op. 

Ang. affald i omradet: der blev indsamlet affald i omradet den 18. april i forbindelse med Danmarks 
I\laturfredningsforenings arlige affaldsindsamling. Mogens Fokdal (E3) videregav en stor tak til AS2 
(ved Michael og Betina) for at arrangere affaldsindsamlingen. 200 kort blev uddelt, men kun 10 
familier deltog. Alligevel var det en stor succes - meget store mcengder blev indsamlet. AB2 
forventer at gentage affaldsindsamlingen nceste ar. 

Frank Lundberg (E2) foreslog, at der skal g0res endnu mere ud af affaldsindsamlingen - at det bliver 
gjort til en "festdag" for hele omradet. 

Frank Lundberg (E2) spurgte, om der kan blive opsat skraldespande i omradet, for der var store 
mcengder affald? Formanden svarede, at det var usandsynligt, at kommunen vii g0re dette, da de jo 
sa skal afholde renovationsudgiften. 
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Liss Kobber0e foreslog, at HedeDanmark maske kunne anscettes til at samle affald op. Else Holleriis 
gjorde opmcerksom pa, at en del af affaldet skyldes overfyldte skraldespande, hvor fugle spreder 
affaldet. S0rg derfor for, at skraldespandene holdes helt lukkede! 

Frank Lundberg (E2) er bekymret for fortovsbelcegningen i omradet, idet HedeDanmark rydder bade 
vej og fortov i samme arbejdsgang, og det tager hardt pa fortovene. Annet Krog st0ttede op om 
dette. Formanden gjorde opmcerksom pa, at hver forening skal se egne arealer igennem for 
eventuelle skader, sa vi kan fa repareret disse. Formanden tager samtidig problemstiliingen op med 
HedeDanmark, sa vi forhabentlig kan undga samme problem til vinter. 

Frank Lundberg (E2): takkede bestyrelsen for dens arbejde. 0nskede endvidere at fa at vide, hvad 
indtcegten var for loppemarkedet pa R0rmosegard. Kassereren svarede, at indtcegten fremgar af 
regnskabet. 

Farum, '/ juni 2010 

Dirigent Formand 
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