
G/F R0rmose Park Bestyrelsen 

Hvad: 
Hvorn~r: 
Hvor: 
Hvem: 

Generalforsamling 2013 i G/F R0rmose Park (OG) 
Torsdag den 23. maj 2013 kl. 18 .30-20.00 
Annet Krog, Korsbjerghave 48 
Aile interesserede indenfor foreningens omrade. 
Bemeerk, at deltagere har taleret, men ikke stemmeret. 

Tilstede: E1, E2, E3, HF1, HF2, AB1 og AB2. 

E4 var ikke repreesenteret. 

Refer at 

Efter formandens velkomst gik man over til dagsordenen. 

lA. Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Asbj0rn Christiansen som dirigent. 
Asbj0rn blev enstemmigt valgt. Dirigenten indledte med at konstatere, at general
forsamlingen var indkaldt i henhold til vedteegterne . 

lB. Valg af referent. Bestyrelsen indstiller Gry Janniche som referent. 
Gry blev enstemmigt valgt. 

2. Bestyrelsens beretning om det forl0bne ~r 
Afleeggelse af beretning v/formand Lise-Lotte K. Balser 

I 2012 har bestyrelsen haft gang i sa forskelligartede hovedopgaver sam forleengelse af 
st0jvolden fra Etape II til Kassemosevej, ny leverand0r til pasning af de g r0nne omrader, 
ny leverand0r til vintertjeneste samt udarbejdelse af nye vedteegter for OG . 

Sommer- og vintertjeneste 
Vi har forhandlet OS frem til fornuftige aftaler bade pa pasning af de gr0nne omrader og 
vintertjenesten. I ar pr0vede vi for f0rste gang at indga en fastpriskontrakt for vinter
tjenesten, og det har vist sig at veere en rigtig god ide, idet vi pa nuveerende tidspunkt 
har sparet 150.000 kr. i forhold til forrige ars vinterkontrakt, hvor vi betalte pr. gang der 
blev ryddet sne og/eller saltet. 

Input fra gartnerfirmaet 
Vores gartnerfirma har bemeerket, at en del heekke star meget teet pa skelpeelene og de 
har derfor spurgt, om de ma banke de skelpeele ned til jordniveau, sam umuligg0r, at de 
kan sla helt teet pa heekkene. Bestyrelsen er af den opfattelse, at gartnerfirmaet ikke skal 
banke skelpeele ned. Den enkelte husstand ma selv tage stilling til, om egne skelpeele 
skal bankes ned i jordniveau og hvis dette ikke 0nskes, ma den enkelte selv S0rge for 
klipning af den del af eget areal, sam dermed ikke bliver klippet af gartnerfirmaet. 
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Gartnerfirmaet har ogsa gjort opma:rksom pa, at efterladt leget0j pa legepladserne 
vanskeligg0r pasningen af arealerne. Bestyrelsen videregiver hermed opfordringen til at 
S0rge for oprydning, nar man forlader legepladsen. 

Vejene i omr&det 
Vi har nu faet en Rema 1000, hvilket rigtig mange i omradet er glade for. Bestyrelsen har 
va:ret spa:ndt pa at f0lge med i, om det samtidig har betydet en for0get trafikma:ngde 
igennem vores omrade. Vi har derfor bedt kommunen om ved f0rst givne lejlighed at fa 
lavet en trafikta:lling pa R0rmosevej ved indk0rslen til vores omrade samt ved udk0rslen 
til Trevangsvej. 

I arets 10b har vi ogsa haft et par pak0rte steler. Den ene star lidt f0r postkassen ved 
R0rmosevej og den anden star i T-krydset pa h0jre side, nar man k0rer fra Korsbjerg
have op imod Trevangsvej. 

Formanden takkede pa bestyrelsens vegne Liss og Jens Kobber0e, som har taget et stort 
sla:b med at fa Lind & Ris0r til endelig at fa repareret vejene, som vi selv skal vedlige
holde fra nu af. 

Forslag om nye vedtCEgter for OG 
Pa sidste ars generalforsamling blev forslaget om nye vedta:gter for OG forkastet. 
Bestyrelsen har derfor arbejdet videre med forslaget, som vi ogsa har faet gennemgaet 
af en advokat. 

Til slut takkede formanden OG's bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde i det 
forgangne ar. 

3. Aflceggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen. 
Gennemgang af regnskab v /kasserer Sten Vi be Hansen. 

Driftsresultatet for 2012 blev 75.000 kr. og der varved arets udgang en kasse
beholdning pa 126.000 kr. 

Der blev kommenteret pa st0rrelsen af kassebeholdningen, idet det blev bema:rket, at 
den ikke skal va:re uforholdsma:ssig stor. Der er enighed i bestyrelsen om, at dette ikke 
skal va:re tilfa:ldet, men at der skal va:re likviditet til eventuelle uforudsete udgifter 
sasom armed ekstra udgifter til snerydning. 

4. Vedtagelse af budget og fastscettelse af bidrag og eventuelt indskud. 
Gennemgang af budget v /kasserer Sten Vi be Hansen. 
Bestyrelsen foreslflr ucendret kontingent for 2013. 

Budgettet blev gennemgaet, og vedtaget med ua:ndret kontingent for 2013. 
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5. Rettidigt indkomne forslag (Bilag 2-5) 
Der blev fortaget afstemninger med nedenstaende resultater. 

Bilag 2: Forslag om tilrettede vedta=gter vdr. OG's vejfond 
HF1 var tilbageholdende omkring investering af driftsmidler. 

E1 E2 E3 E4 HF1 HF2 
Ja 25 18 18 - 31 58 
Nej 0 0 0 - 0 0 

Bestyrelsen 

AB1 AB2 Sum 
50 25 225 
0 0 0 

Forslaget blev vedtaget jf. ovenstaende tabel over stemmeafgivelse. 

B ·1 3 F: I 'I . I k I b h dl tag ors aq tt mvestenngspo iti ti e an & 0 / ing p. G s genera In orsam mg 
E1 E2 E3 E4 HF1 HF2 AB1 AB2 Sum 

Ja 0 0 18 - 0 58 50 0 126 
Nej 25 18 0 - 31 0 0 25 99 

Forslaget blev vedtaget jf. ovenstaende tabel over stemmeafgivelse. Bestyrelsen 
bema=rker, at denne investeringspolitik er ga=ldende indtil der pa generalforsamling 
vedtages andet. 

Bilag 4: Forslag til OG's generalforsamling 2013 - Investering afvejfondens midler 
Forslaget bortfalder, da forslag i bilag 3 er vedtaget. 

Bilag 5: Forslag til beplantning omkring legeplads ved AB1 
Ole/AB1 orienterede om forslaget, og om at beplantningsplanen revideres i samarbejde 
med kommunens arkitekter og planudvalg. Den endelige beplantningsplan skal desuden 
godkendes af planudvalget. 

Gry/AB2 udtrykte undring over, at forslaget var medtaget pa OG's generalforsamling og 
ikke pa et ordina=rt bestyrelsesm0de i OG . Lise-Lotte redegjorde for AB1's 0nske om at 
h0re de enkelte foreningers medlemmers holdning til den foreslaede beplantning. 

E1 E2 E3 E4 HF1 HF2 AB1 AB2 Sum 
Ja 0 0 0 - 0 58 50 25 133 
Nej 25 18 18 - 31 0 0 0 92 

Forslaget blev vedtaget jf. ovenstaende tabel over stemmeafgivelse. Der er saledes 
bevilget maks. 10.000 kr., som i overensstemmelse med sa=dvanlig praksis udbetales 
efter regning. 

6. Registrering af bestyrelsesmedlemmer 
E1: Else Holleris 
E2: Liss Kobber0e 
E3: Lise-Lotte K. Balser 
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E4:? 
HFl: An net Krog 
HF2: 0jvind Vilsholm 
ABl: Ole Rasmussen 
AB2: Gry Janniche 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen foresiAr genvalg af Emerik Schultz-Petersen, RfJrmosevej 
30, som revisor. 
Bestyrelsen foresiAr genvalg af Mikael Holst, Korsbjergvcenge 8, som 
revisorsu pplea nt. 

Emerik blev enstemmigt genvalgt som revisor. 
Mikael blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant. 

8. Eventuelt valg af administrator, jfr. § 19, stk. 2. 
G/F RfJrmose Park bruger p.t. ikke administrator, og bestyrelsen skfJnner 
heller ikke, at det vii blive aktuelt i det kommende bestyrelsesAr. 

Det blev besluttet at fortscette uden administrator. 

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

AB2 har gennemf0rt en mindre affaldsindsamling i omd3det og har ved den lejlighed 
konstateret, at der i omd3det smides juletrceer og haveaffald, sasom grcesafklip samt 
visne planter fra krukker. Bestyrelsen henstiller til, at aile medlemmer s0rger for at 
bortskaffe eget affald pa anden vis end ved at smide det i fcellesomraderne, sa vores 
omgivelser forbliver pcene. 

Liss orienterede om, at der andre steder i kommunen er opsat stativer med poser til 
hundeefterladenskaber og skraldespand. Bestyrelsen vi i unders0ge, om der er mulig
hed for at fa opsat sadanne stativer i vores omrade. 

Generalforsamlingen sluttede med dirigentens tak til forsamlingen for god ro og 
arden samt formandens tak til forsamlingen og til dirigenten for veludf0rt arbejde. 

j. t?) 
Farum, den ~j-

Asbj0rn Christiansen 
Dirigent 

- 2013 

L1s -Lotte K. Balser 
Formand 
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