
GIF R0rmose Park 	 22. maj 2009 

Referat af generalforsamling 2009 i G/F Rormose Park (herefter benrevnt: OG). 

Modested: Kulturhuset, Teatersalen d. 20. maj 2008 kl. 1900 til 21 00. 

Deltagere: 	 Etape 1 (E1): 
Etape 2 (E2): 
Etape 3 (E3): 
Etape 4 (E4): 
Hjortefarmen, Etape 1 (HF1): 
Hjortefarmen, Etape 2 (HF2): 
AB 1 (AB1): 
AB 2 (AB2): 

Herudover 12 tilh0rere. 

ElseHolleriis (EH). 

Liss Kobbeme (LK). Nrestformand 

Lise-Lotte K. Balser (LLKB). Formand 

Fuldmagt (E4). 

Annet Krog (AK). 

J esper M011er (JM). 

Anders Persson (AP). Kasserer 

Gry Janniche (GJ). 


Efter velkomst ved form and Lise-Lotte K. Balser (LLKB), gik man over til dagsordenen. 

Pkt lA: Valg af dirigent. 

0jvind Vilsholm blev valgt som dirigent. 


Pkt IB: Valg afreferent. 

Sten Vibe Hansen blev valgt som referent 


Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gay ordet til formanden for bestyrelsens 

beretning. 


Pkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden LLKB: 

Arets gang i G/F R0rmose Park (OG) 

OG har i arets 10b beskreftiget sig med 6 omrader: OG's virke, de gr01me omrader, vejene, 
R0rmosegard, trafikst0j og den videre udvikling af omradet. Der har vreret en omfattende kontakt med 
kommunen, som heldigvis i det store og hele har vist sig fremkommelig. 

OG har holdt sit f0rste fastelavnsarrangement, som blev en stor succes. Stor tak til arrang0reme fra 
ABI og de mange andre hjrelpere. 

Som det blev besluttet pa OG's generalforsamling 2008 er der nedsat et Strukturudvalg, som skal 
dmfte den fremtidige udvikling i omradet. Baggrunden er, at det pa sigt kan blive vanskeligt at rekrut
tere det 110dvendige antal medlemmer til de enkelte foreningers bestyrelser. Strukturudvalget har holdt 
2 m0der, og som det kan ses af referateme pa OG's hjemmeside, foregar dmftelseme i god ro og 
orden. 

OG's virke 
• 	 Der afholdes 3-4 arlige bestyrelsesi110der. Pa det f0rste m0de efter OG's generalforsamling aftales 

m0derrekJ<en for resten af bestyrelsesaret, sa de underliggende foreninger kan indpasse deres egne 
bestyrelsesi110der tilsvarende. 
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• 	 Det er besluttet, at OG fremover er talemr udadtil i sager, som har frelles interesse. Det betyder, at 
de enkelte grundejerforeninger henvender sig til OG, som sa star for kontakten udadtil. De enkelte 
beboere i omradet kan selvf0lgelig stadig som enkeltpersoner henvende sig til kommunen m.fl. om 
de samme enmer, som OG tager op pa frellesskabets vegne. 

De gronne omnlder 

• 	 Legepladsen ved AB 1 gennemgas to gange arligt. Tak for indsatsen til dem, der har staet for 
inspektionen. Ingen yderligere bemrerkninger. 

• 	 Der er plantet en forskudt hrek mellem Etape I og H0nsehuset for at forebygge, at b0m 10ber ud pa 
R.0rmosevej for at hente vildfame bolde m.v. 

• 	 Den kommunale pasning af arealet langs Trevangstien ved AB 1 ser nu ud til at vrere sat i system. 
En gennemgang af omradet med kommunens folk viste, at kommunen havde glemt arealet og 
derfor ikke foretog de 2 arlige buskrydninger, som de skal. Vi har derfor lavet en aftale med 
kommunen om, at der i 2009 viI blive buskryddet 3 gange i stedet for de sredvanlige 2 gange. 

• 	 Efter aftale med OG har kommunen lagt en rrekke sten pa AB 1 's frellesareal for at forhindre, at 
cyklister m.v. smutter udenom cykelbommene ved Trevangstien. Ligeledes er der lagt en sten pa 
hj 0met af Etape III, da der ogsa her blev skudt en genvej . Det er meget glredeligt at se, at begge 
arrangementer fungerer efter hensigten. 

• 	 Der er stor tilfredshed med HedeDanmark's arbejde i omradet, og vi kan selv g0re meget for at 
sikre, at omradet fortsat er prent. 

De enkelte foreninger opfordres derfor til at s0rge for, at de gmnne omrader ikke anvendes som 
alternativt affaldsdepot, idet det flere gange er sket, at HedeDanmark har raet 0delagt deres 
maskiner, fordi der har vreret smidt uvedkommende ting i frellesomrademe. 

I den forbindelse opfordres der samtidig til, at man ikke smider grresafklip ud i frellesarealeme 
- det skal skaffes afvejen pa anden vis. 

• 	 Ligeledes opfordres beboeme til at tale med formanden i foreningen, hvis der er noget, man 0nsker 
gjort anderledes omkring pasningen af de gr0nne omrader. Formanden for den pagreldende 
forening giver herefter besked til OG's formand. OG's formand er HedeDanmarks kontaktperson . 
omradet, og a1 information til og fra HedeDanmark gar derfor igennem OG's formand. 

Vejene 
• 	 HedeDanmark star ogsa for vintertjenesten. En enkelt forening har bedt om, at der i deres omrade 

anvendes mindre salt, da hrekkene star tret pa vejen. Derudover er der intet at bemrerke. 

• 	 OG har faet kommunen til at overtage belysningen med virkning fra 2. kvartal2008. 

Milj0-Teknik og Flyvestationsudvalget har pa m0de den 31.3.2009 besluttet at igangsrette en 
proces, som viI medf0re, at aIle kommunale veje viI blive nedklassificeret til private frellesveje. I 
samme omgang overf0res vejbelysningen til grundejerforeningeme. Det vides p.t. ikke, hvad sagen 
ender med, men jo flere, der g0f politikeme opmrerksom pa denne skjulte skattestigning, jo bedre. 
Netop i dag - onsdag d. 20. maj - kan man lrese to indlreg om emnet i Farum Avis' netudgave. 

OG tager ogsa selv problemstillingen op pa f0rstkommende bestyrelsesm0de. 
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OG vedbliver naturligvis med at k~mpe for vores 0nske om kommunal overtagelse af stamvejen, 
sa l~nge det giver mening. 

• 	 Der har v~ret en opfattelse af, at der generelt k0res for st~rkt i omradet. Pa OG's foranledning er 
der derfor foretaget trafikmalinger, som viser, at den gennemsnitlige hastighed er omkring 39 kmJt. 
Omradet er p.t. klassificeret som 50 km zone. 

• 	 Det har samtidig vist sig, at vejene ikke er afleveret med hastighedsbegr~nsende foranstaltninger, 
som fremgar af lokalplanen. Kommunen har d.d. indbudt OG til m0de for at dmfte vores 0nsker til 
hastighedsbegr~nsende foranstaltninger, bade med henyn til udseende og placering. Nfu OG's 
0nsker er fastlagt, pr~senterer vi dem for kommunen, som herefter s0rger for, at der oprettes det 
n0dvendige antal chikaner. Kommunen oplyser, at ornradet herefter viI blive klassificeret som 40 
km zone. 

• 	 Kommunen ops~tter cykelbomme i starten af den nye Trevangssti oppe ved Trevangsvej som 
0nsket af HF I . 

• 	 De revner, der er konstateret i asfalten i hhv. ABI, Etape III og HFl, er nu repareret for Lind & 
Ris0rs regning. 

• 	 I arets 10b har OG's bestyrelse opfordret til, at der ikke parkeres pa kantstene eller fortovene. 
Denne opfordring videregives endnu engang, for der er flere steder, hvor underlaget er sunket, og 
som I ved, er der er kun os selv til at betale for at :fa rettet kanstenene og fortovene op igen. 

Rarmosegard 
• 	 Teknologisk Institut har unders0gt R0nnosegfud og konklusionen er, at det er sundhedsfarligt at 

opholde sig i bygningen. Huset anvendes derfor ikke l~ngere. 

• 	 OG's fonnand og n~stfonnand har haft m0de med bade Lind & Ris0r og med borgmesteren. 
Referat fra begge lll0der er tidligere fremsendt. 

Trafikstaj fra Slangerupvej 
• 	 Kommunen er i gang med at opf0re en st0jvold i forlamgelse af den eksisterende st0jvold, som 

ligger pa Etape II's ornrade. Arealet til h0jre for den nye st0jvold viI blive j~vnet ud og kan frit 
benyttes af alle i ornradet. Bade dette areal, matr. 33AZ, og matr. 33A viI blive buskryddet 2 gange 
arligt af kommunen. 

• 	 OG har afgivet h0ringssvar vedr. kommunens st0jhandlingsplan. Essensen er, at vi 0nsker at :fa lagt 
st0jsvag asfalt pa Slangerupvej sa snart som overhovedet muligt. Det forventes, at st0jsvag asfalt 
viI reducere st0jniveauet 2-3 dB. Tidshorisonten er 3-5 ar. 

Den videre udvikling i omradet 
• 	 Kommunen har tilkendegivet, at der arbejdes med planer om at etablere cykelsti langs R0nnosevej 

fra postkassen og frem til Regimentsvej. 

• 	 Der mangler parkeringspladser i Etape IV. Foreningen arbejder pa en ans0gning om etablering af 
de 0nskede parkeringspladser. 

Til slut viI jeg geme sige tak for samarbejdet til OG's bestyrelse. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
.__ ._- - --
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Pkt. 3: Aflreggelse af regnskab. 

Kassereren AP gennemgik regnskabet. Indtcegterne svarede til budgettet. Kommunen overtog ganske 

vist udgiften til belysning i vores omnlde fra og med 2.kvartal 2008, men da DONO fik gennemgaet 

deres regnskab, modtog vi endnu en regning for belysning i 2007. Vi har derfor ikke sparet noget pa 

belysningsposten i 2008. Snerydning havde vceret en smule billigere end budgetteret. Udgifteme til 

R0rmosegard balancerede, men der havde vceret en udgift til reparation af fyret. AP konstaterede, at 

renteindtcegteme kunne vcere bedre, og at bestyrelsen overvejede en anden bankforbindelse end 

Danske Bank med henblik pa en bedre forrentning. 


Sten, E3, spurgte om der var varme pa garden, nu vi er kommet ind i maj maned. 

LLKB svarede, at fyret er i en stand, sa man ikke t0r slukke for det, da det muligvis ikke kan tcendes 

1gen. 

Jens, E2, bemcerkede, at fyret er i en elendig stand og anbefalede, at det slukkes. 

Mogens, E3, 0nskede at kende OO's formue d.d. 

AP svarede, at kassebeholdningen p.t. er pa 530.000 kr. 


Revisor Bo Ipsen gennemgik revisionsprotokollen og bemcerkede, at der ikke havde vceret problemer 

med at fa bilag. Han anbefalede, at bilag nummereres fortl0bende og 0nskede, at bestyrelsen tager 

stilling til, hvordan en eventuel overskydende kassebeholdning skal anvendes. 


Dirigenten papegede, at anvendelse af formuen skal foreligge som et forslag til behandling pa en 

(kommende) generalforsamling. 


Regnskabet enstemmigt godkendt. 


Pkt. 4: Vedtagelse af budget og fastsrettelse af bidrag og evt. indskud. 

AP gennemgik budgettet for 2009. Manglende indbetalinger fra 2008 er nu bragt pa plads. Vej

belysning forventes at blive pa 0 kr. i 2009. Snerydning, som er en stcerkt variabel post, forventes 

ucendret. Der er usikkerhed om udgifterne til fce llesareal erne, som vokser i takt med Hjortefarmens 

fortsatte udbygning. Udgifteme til R0rmosegard er sat ucendret, og er et muligt sted for besparelser. 

Arrangementer for medlemmeme er ucendret, selvom posten for f0rste gang blev brugt netop i 2009 

med ca. 2.000 kr. til fastelavnsfesten. Der er budgetteret med et mindre underskud i 2009. 


LLKB supplerede med, at del' kommer 10 nye boliger i Hjortefarmen; det giver 10.000 kr. i indskud, 

og viI saledes reducere det budgetterede underskud. 

AP ncevnte, at E 1 er vokset fra 24 til 25 medlemmer, idet H0nsehuset nu er opdelt i 2 matrikler. 

Jens, E2, tilb0d sin assistance med afmelding og lukning afvand, varme og el til R0rmosegard. 

LLKB takkede pa bestyrelsens vegne. EH sagde, at det var for sent nu, hvor garden maske skulle 

scelges. 


Budgettet enstemmigt godkendt. 


Pkt. 5: Rettidigt indkomne forslag (bilag 2 - 5). 

SA, Bilag 2: Salg af Rormosegard. 

LLKB redegjorde for forslaget, som indebcerer, at Lind & Ris0r skal have en andel i provenuet. Dette 

var Lind & Ris0rs betingelse for at slette §4 i sk0det. Sletning af §4 er en forudscetning for, at vi kan 

srelge garden nu. Kort fOlialt, sa siger §4, at garden f0rst overgar til os, !laf olluadet er fuldt udbygget. 
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Pa nuvrerende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, hvomar omradet viI vrere frerdigudbygget, og 

klausulen alligevel viI blive slettet. Indtil da skal vi vedligeholde garden. 


Sten, E3, 0nskede at vide, om Lind & Ris0rs andel kunne forhandles, da antallet af husstande er 

mindre end det antal, som Lind & RiS0rS andel er baseret pa. 

LLKB redegjorde for nuvrerende og forventet fremtidigt antal husstande og papegede, at Lind & Ris0r 

ikke er indstillet pa at forhandle st0rrelsen af deres andel. 

Frank, E2, mente, at Lind & Ris0r reelt er i greld til os, da vi har vedligeholdt garden indtil nu. 

LLKB svarede,at det havde vreret umuligt at diskutere dette synspunkt med Lind & Ris0r. 


Mogens, E3, 0nskede at vide, hvordan salgsbestrrebelseme var gaet indtil nu. Pa sidste ars 

generalforsamling blev det jo besluttet at srette garden til salg. Havde der vreret mulige l\.0bere? Var 

der en laveste pris, vi ville srelge for? 

LLKB redegjorde for en henvendelse den 19.5.2009 fra indehaveren afSwingtime ApS, som bl.a. star 

bag Farum Dans. Indehaveren, Elisabeth Dalsgaard, har faet R0rmosegard fremvist, og gay selv udtryk 

for, at hendes kontaktperson i kommunen ikke mente, at der er noget til hinder for, at der kan etableres 

danseskole i bygningen. Bestyrelsen mener dog ikke, der er belreg i lokalplanen for denne opfattelse, 

idet det tydeligt fremgar af lokalplanens §3.5, at der kan drives liberalt erhverv, sasom fris0rsalon, 

advokatvirksomhed el.lign., og at det i 0Vrigt er en forudsretning for sadanne erhverv, at den erhvervs

drivende selv bebor ejendommen. LLKB redegjorde endvidere for EH's arbejde med at indga en 

formidlingsaftale med EDC, som betyder, at vi er kommet ind under konceptet "Solgt eller Gratis". 

Bliver garden ikke solgt senest ultimo 2009, sa viI det kun paf0fe os en udgift pa ca. 3.000 kr. 

EH supplerede med, at formanden og nrestformanden har forhandlet med Lind & RiS0f om 

betingelseme for at kunne srelge R0rmosegard, f0r omradet er frerdigudbygget, stort set lige siden 

sidste ars generalforsamling. F0rst nu er der opnaet en forstaelse mellem OG og Lind & Ris0r, sa der 

nu er basis for at indga en formidlingsaftale med en ejendomsmregler. LLKB oplyste, at Lind & Ris0r 

har tilkendegivet, at §4 viI blive aflyst, nar Lind & Ris0fs andel af salgsprovenuet er deponeret i 

pengeinstitut. Lind & Ris0r har desuden gjort opmrerksom pa, at aflysningen af §4 skal ske for OG's 

regning. EDC anbefaler, at vi ikke opererer med en mindstepris. EH oplyste endvidere, at EDC 

anbefaler, at vi afventer til bud fra en evt. k0ber, f0r vi tager stilling til sagen 


Jens, E2, spurgte til overl0bsbassinet bag R0rmosegard, i det han oplyste, at bassinet er pa ca. 1.200m2 


og grunden er pa 3.250 m2
. (Referent: Sk0det anf0rer 3.198 m2

) og derfor spurgte, hvem der ejer de 

1.200m2

, og om er formalia i orden og endelig om, der er plads til 2 huse pa det resterende areal? 

EH svarede, at ejendomsmregleren p.t. er ved at unders0ge netop dette sp0rgsmaI, og at Lind & Ris0r 

siger, at der er plads til to huse pa det resterende areal. Hun papegede, at det er Lind & Ris0fs eget 

forslag. 


LK nrevnte sit og LLKB's m0de med borgmester Jesper Bach, hvor at han havde vreret uforstaende 

overfor oplysningen om, at der findes et overl0bsbassin bag R0rmosegard. 

Asbj0m, E 1, kunne supplere med, at der, ham bekendt, eksisterer en klausul pa overl0bsbassinet. 

Bo, AB2, kunne supplere med, at kommunen ligger inde med en overvreldende mrengde dokumenter 

vedmrende R0rmosegard. 


d fI 1 d fI d r 
I 
I 

Fors age t blev ve dt aget me 0 tgen e s emme or e mg: 
I JA: 197 l EI: 25 I E2: 17 HFl: 31 HF2: 49 AB!: 50 I AB2: 25 

II NEJ: 44 I I E3 : 18 E4:26 
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5B, Bilag 3: Nedrivning af Rormosegard. 

Dirigenten indledte med at tale om rimeligheden i at behandle forslag 5B nu, hvor der var flertal for 

salg af R0rmosegard og konkluderede, at en vedtagelse af forslag 5A ikke udelukker vedtagelse af et 

af et af de tre forslag, som fremgar af forslag 58. 


LLKB opstillede herefter scenarierne: 
l. Srelges garden senest ultimo 2009, sa bortfalder resultatet af afstemningen om forslag 5B. 
2. Srelges garden ikke senest ultimo 2009, sa er der tre muligheder: Bl: gmnt omriide, B2: 2 nye 

dobbelthuse eller B3: nyt frelleshus 
LLKB gennemgik derpa de tre muligheder. 

Kasper, E2, 0nskede at vide om der er aftalt en tidsfrist for nedrivning med Lind & Ris0r. Hvis ikke, 

sa anbefalede han, at der aftales en deadline. 

LLKB svarede, at der ikke eksisterer en tidsfrist, og at bestyrelsen i pakommende tilfrelde ville aftale 

en sadan med Lind & Ris0r. 


Asbj0rn, El, ville have bekrreftet, at udebleven salg af garden senest ultimo 2009, ville Ia resultatet af 

afstemningen om forslag 5B til at trrede i kraft. 

LLKB kunne bekrrefte Asbj0rns opfattelse. 


Dirigenten papegede, at de tre forslag i 5B er sideordnede. 


Forslag B2 blev vedtaget med f0lgende stemmefordeling: 

B1: 26 
B2: 165 
B3: 25 El: 25 

E2: 17 E3: 18 
E4:26 

HFl: 31 HF2: 49 ABl: 50 

AB2 undlod at stemme. 

5C, Bilag 4: Henlreggelse tillegeplads. 

LLKB redegjorde for baggrunden for forslaget: At OG k0rer en afskrivningspraksis, som ganske vist 

er indirekte godkendt, idet regnskaberne er godkendt, men at denne praksis mangler et grundlag i form 

af en generalforsamlingsbeslutning. 


Forslaget blev vedtaget med f0lgende stemmefordeling: 
I JA: 185 
I NEJ: 0 

EI: 25 E2: 17 E3: 18 E4:26 HF2: 49 ABI: 50 I 

I 
I 
I 

HFI og AB2 undlod at stemme. 


5D, Bilag 5: Legeplads ved HF2 

LLKB fremlage forslaget om en legeplads ved Hjortefarmen 2. Hun papegede, at den pa illustra

tionerne viste beplantning ikke indgar i forslaget. 

Jesper, HF2, (JM) supplerede ved at g0re opmrerksom pa, at en kommende legeplads ved HF2 ikke 

adskilte sig vresentligt fra den eksisterende ved AB 1 og at forslaget var resultatet af indsatsen fra en 

stor gruppe mennesker. 


Kasper, E2, bemrerkede, at det var hans erfaring, ogsa som medlem af det udvalg, der havde sat den 

eksisterende legeplads ved AB 1 i S0en, at sandkasser er en dariig ide. De skal tildrekkes, mir de ikke er 

i brug og som regel er der ingen, der gider g0re det. 

Frank, E2, havde bemrerket, at man kunne fa en legeplads finansieret via sponsorer og 0nskede at vide, 

om HF2 var bekendt med den mulighed. Han fortalte, at det havde vreret vanskeligt at finde folk til 

flytning af brenken ved legepladsen ved AB 1 og var derfor betrenkelig ved endnu en legeplads. 
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Anders, AB 1, (AP) mevnte, at det var lykkedes at Ia flyttet bcenken i forbindelse med et arrangement i 
AB 1, og han var derfor ikke betcenkelig ved oprettelsen af endnu en legeplads. 

Asbj0m, El, var usikker pa geografien og bemcerkede, ligesom Kasper, at sandkasser er en darlig ide. 
Gertrud. E3, sagde, at der er mere behov for en boldbane til de lidt st0rre b0m end endnu en legeplads 
til de sma. 

Jesper, HF2, (JM) svarede, at sandkassen ville blive leveret med et net; at sponsorl0sningen var blevet 
unders0gt, men at den indebar en manedlig udgift som, over en 10 ars peri ode, svarede udgiftsmcessigt 
til det fremsatte forslag, hvorfor sponsorl0sningen var blevet forkastet, og endelig, at HF2 havde 
gennemf0rt en brugerunders0gelse, som havde vist en klar interesse for en legeplads pa bekostning af 
en boldbane. 

Annet, HFI (AK) ncevnte, at i hendes bamdom havde der vceret sandkasser og at b0mene havde 
overlevet. Hun var selv et bevis pa pastanden, og hun frygtede derfor ikke sandkasser. 

Diskussionen gik mere over i boldbaner, hvorfor dirigenten skar igennem og gik over til afstemningen 
om legeplads ved HF2. 

Forslaget blev vedtaget med f0lgende sternmefordeling: 
JA: 223 El: 25 E2: 17 E4:26 HFl: 31 HF2: 49 ABl: 50 AB2:25 
NEJ: 18 E3. 18 

Pa Etape Ill's vegne gjorde LLKB opmcerksom pa, at generalforsamlingen havde stemt nej til det 
fremsatte forslag om legeplads, da man mente, at der i h0jere grad mangler faciliteteter til de lidt st0rre 
b0m. 

Pkt. 6: Registrering af bestyrelsesmedlemmer. 
F0lgende blev registreret som bestyrelsesmedlemmer: 
El E2 E3 E4 HFI HF2 ABI AB2 
Else Liss Lise-Lotte Preben Annet Jesper Hans Gry 
Holleriis Kobbef0e K. Balser Nyeng Krog M0ller Nielsen Janniche 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Bo Ibsen blev genvalgt med applaus. 

Bestyrelsen sk0nner, at der ikke er behov for revisorsuppleant. Suppleant fravalgt. 


Pkt. 8: Valg af administrator. 
Bestyrelsen sk0nner, at der ikke er behov for administrator. Administrator fravalgt. 

Pkt. 9: Eventuelt: 
Mogens, E3, 0nskede at vide, hvordan bestyrelsen viI forvalte OG's forrnue. Han foreslog, at 
bestyrelsen ventede med at indga kontrakt om legeplads ved HF2, indtil der var klarhed over status for 
vejene og vejbelysningen. 
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LK mente, at vi ikke skal se sa sort pa kommunens planer om at nedklassificere kommunale veje til 

private frellesveje og sagde, at nar f.eks. grundejeme i Vrerl0se opfatter, hvad kommunen rumler med, 

sa viI der rejse sig sa mange protester, at kommunen rna opgive sine planer. 

Frank, E2, foreslog, at OG skal vrere vores talemr overfor politikeme. 

Dirigenten var af den opfattelse, at politikeme har en darlig sag hvad vejene angar. 


LLKB kunne til Mogens' sp0rgsmal om fonnuen sige, at af den pr. 31.12.2008 vrerende kasse

beholdning pa ca. 400.000 viI der blive brugt ca. 200.000 kr. pa legeplads, at der er bestilt ekstra

arbejder for i alt 35.000 kr. hos HedeDanmark, at S0eme skal renses, hvilket viI koste ca. 60.000 kr., at 

der kommer en ny plejeplan med ukendte omkostninger til f0lge, at der skal afskrives pa to legepladser 

fremover, hvilket betyder, at i forhold til kassebeholdningen pr. 31.12.2008 viI der ved udgangen af 

2009 vrere lagt i alt 100.000 til side til dette fonnal, og at vi desuden, af hensyn til den svingende ud

gift til vintervedligeholdelse, har behov for en 0konomisk buffer. 


Mogens, E3, foreslog, at bestyrelsen meste ar spurgte de underliggende foreninger, hvad fonnuen skal 

anvendes til. 

LLKB svarede hertil, at OG kun kan behandle forslag, som har vreret til afstemning i de underliggende 

foreninger og at ingen i 0vrigt har stillet forslag herom. 


AP redegjorde for kassebeholdningens delvise anvendelse: Frellesarealer, snerydning, R.0nnosegard. 

Han papegede, at bestyrelsen styres af beslutningeme pa generalforsamlingen. Som reprresentant for 

AB 1 nrevnte han, at AB 1 ikke i 2009 havde stillet forslag om nedsrettelse af kontingentet til OG pa 

grund af usikkerhed om fremtidige udgifter. 


I sin egenskab af revisor understregede Bo, at revisors forslag om bestyrelsens stillingtagen til 

anvendelse af fonnuen, sigtede pa den situation, hvor der kan ses et overskud pa det fremtidige budget. 

I den situation var det revisors holdning, at bestyrelsen b0r fremlregge forslag for de underordnede 

foreninger om anvendelse af et sadant overskud. 


Frank, E2, spurgte til vedligehold af st0jvold og do. plankevrerk. 

LLKB orienterede om, at salrenge vi ikke ved, hvem der ejer ydersiden af plankevrerket, kommer vi 

ikke videre. LK er i gang med at unders0ge sagen, men har ikke svar endnu. 

Dirigenten bemrerkede, at bestyrelsen viI arbejde videre med dette. 


Irene, E 1, ville vide, hvomar den lovede udvidelse af st0jvolden kommer. 

LLKB lovede, at bestyrelsen ville sp0rge kommunen. 


Jens, E2, spurgte til parkering, idet han bemrerkede, at der er for Ia P-pladser og at ABI eksporterer 

deres P-problemer til resten af R.0nnose Park og endelig, at kantstensparkering medf0rer ren slalom

k0rsel. 

LLKB fortalte, at bestyrelsen allerede globalt arbejder med P-problememe, at E4 lokalt arbejder med 

de samme problemer og forventes snart at fremsrette forslag for OG til10sning afE4's problemer med 

manglende parkeringspladser, hvilket b0r eliminere slalomk0rslen. 

Frank, E2, bemrerkede, at der er P-pladser, som er mrerket som private P-pladser. 

Dirigenten fasts log, at aIle P-pladser er offentlige, og at aIle k0ret0jer, der vejer mindre end 3.500 kg. 

rna parkeres, savel i egen indk0rsel som pa aIle de afmrerkede parkeringspladser. 

GJ spurgte til de P-pladser, som ligger indenfor AB2's sk0deomrade, idet AB2 hidtil har opfattet 

sagen sadan, at disse P-pladser alene tilh0rer AB2, idet man har troet, at P-pladseme ligger indenfor 

matriklen. 

Dirigenten fastslog endnu engang, at aIle P-pladseme i omnldet er offentlige, og at det ikke er Iovligt 

at begrrense adgangen til bestemte parkeringspladser, bortset fra handicap-pladseme. 


Referat_ generalforsamling i OG_20090520 (3) 8 af9 




G/F R0nnose Park 22. maj 2009 


Mogens, E3, foreslog opsrettelse af skilte "Runde i snor". 

LK bemrerkede hertil, at skilte ikke er tilladt if0lge lokalplanen. 

Gertrud, E3, mevnte, at det er nemmere at fa tilgivelse end at :fa tilladelse og anbefalede, at der blev 

opsat skilte ved indgangene til vores omrade 


Frank, E2, takkede bestyrelsen for dens indsats i det forl0bne ar. 


Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden. 


Formand:Dirigent: 2JA- ~ () 9 
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