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Der afholdes ordinær generalforsamling: Fredensborg d. 18/1 - 2017 

 

Asminderød Kro 

Onsdag d. 22 februar 2017, kl. 19:30 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Forelæggelse af Regnskabet for 2016 til godkendelse 

4. Forelæggelse/vedtagelse af budget for 2017 

5. Oplæg til træfældning/trimning de kommende år 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse: Formand  Bjarne Larsen nr 111  

  Næstformand Maria Bruun nr 104 på valg 

  Sekretær Laila Blæsbjerg Pedersen nr 106 på valg 

  Kasserer Peter Buschardt nr 115  

   Peter Koch nr 108 på valg 

  Suppleanter Ove Hell nr 116 på valg 

   Pia Hedegaard nr 102 på valg 

8. Valg af revisorer: Revisor Peter Tell nr 126 på valg 

  Revisor Nils Rieper-Holm nr 90 på valg 

  Suppleant Rune Olsen nr 114 på valg 

9. Valg af stemmeudvalg:  Poul Blæsbjerg nr 92 på valg 

   Bent Dyrby nr 112 på valg 

10. Eventuelt 

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til bestyrelsen senest den 

8. februar 2017. Eventuelle afstemningstemaer vil blive bekendtgjort snarest herefter på foreningens 

opslagstavle og www.norredammen.dk. 

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen indbydes I til en let anretning. Til denne del af arrangementet 

behøver vi en tilmelding.  

 

 

 

Tilmelding senest d. 15 februar 2017 

Til Maria Bruun i nr. 104 på nedenstående slip  

eller netopmig@gmail.com med angivelse af antal personer 

 

 

Tilmelding til generalforsamling onsdag d. 22 februar 2017 på Asminderød Kro.  

 

Afleveres i alle tilfælde til Maria Bruun i nr. 104 senest d. 15 februar 2017. 

 

Hus nr.  Antal personer: Deltager ikke:   

 

 

 

e-mail adresse (hvis ny ønskes anvendt): ___________________________________________________

mailto:netopmig@gmail.com
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Formandens beretning 2016 
 
2016 har igen været et år holdt helt i traditionernes ånd, der blev afholdt fastelavn med stor 
deltagelse fra beboere samt børn og børnebørn. 
 
Aktivitetsdagen blev gennemført før sommer, og der blev gået til den med de småting der skulle 
udføres for at holde området helt i orden. Der blev lavet generel oprydning i hele området. Der er 
sket en del skader på stilleøerne, lastbiler har været hårde ved disse, men der er nu indkøbt nye 
steler, vi mangler at finde det refleksbånd der skal sidde på toppen. Der afsluttedes igen i år med en 
god frokost til de fremmødte. 
 
Der blev også ryddet godt op efter sidste efterårs træfældning, samt oprydning af væltet træ på 
vestlige del af stien op mod skoven. Stor tak til oprydningsholdet, som fik en middag på Asminderød 
kro for indsatsen. Der blev i den forbindelse indkøbt noget professionelt udstyr (motorsav med langt 
sværd, sikkerhedsbukser, sikkerhedshjælm etc.), så vi har det fremadrettet. 
 
Nørredamscuppen blev gennemført med højt humør, i år med en smule regn, og den blev igen en 
stor succes. Der gives her en stor tak til de fantastiske arrangører fra det mellemste vænge. Denne 
gang blev det vænget der tabte, som næste år arrangerer, vi glæder os. Endnu engang også stor 
tak til Helge for vor tradition med varmrøget laks, den bliver vi nok aldrig trætte af. 
 
Vi har følgende planer for 2017 

 Fastelavn søndag d. 26 februar kl. 11 med kakao, fastelavnsboller og katten af tønden. 

 Aktivitetsdag den 20 maj kl. 10:00 

 Hvis der er interesse for Sct. Hans betaler foreningen for drikkevarer (øl og vand) 

 Nørredamscup 2017 afholdes den 2 september (første lørdag i september), hvor vi glæder 
os til det nye hold 

 Der indføres en arbejdsdag i efteråret med træfældning/trimning som aktivitet for at 
begrænse omkostningerne på sigt. 
 

Med venlig hilsen 

 
Bjarne Larsen  
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Forslag til budget 2017 

 

 Budget 2017 

 

Indtægter: 

Kontingent 79 medlemmer á 1.400,00 110.600,00 

Renteindtægter, Bank 0,00 

Andet 10.000,00 

Indtægter i alt 120.600,00 

 

Udgifter: 

Vedligehold fællesarealer (græs, beskæring etc., Træfældning) 110.000,00 

Administration og generalforsamling 9.000,00 

Legeplads, drift og vedligehold 2.000,00 

Fester og aktivitetsdage 12.000,00 

Renter og gebyrer, bank 1.000,00 

Andet (evt. begyndelse af træfældning/trimning) 1.000,00 

Udgifter i alt 135.000,00 

 

ÅRETS RESULTAT -14.400,00 

 

 

Dette baseret på fældning af de store piletræer ved den lille sø, som nu er i en sådan stand at de skal 

væk. Der er planlagt en aktivitetsdag i efteråret med træfældning/trimning, så vi kan holde os til dette 

niveau fremover. 

 

Vi har endnu ikke fået den erstatning på 10.000 kr (opført under andet) som engangsindtægt, for den 

brønd som kommunen har fået lov at sætte op ved den lille sø. Tinglysningen har været noget mere 

krævende en forudset, men den skulle nu være tæt på. 

 

I forbindelse med det fremtidige vedligehold af træer etc i området, og med baggrund i den lille flok 

af beboere der møder op til aktivitetsdagen, stiller bestyrelsen følgende forslag: 

 

fra 2018 hæves kontingentet med 400 kr. De beboere der deltager i en af de fremtidige 2 

arbejdsdage får det efterfølgende år (regnet fra 2017) reduceret kontingentet med 400 kr, pr 

husstand for at få deltager antallet op, da det jo har været de samme der udfører arbejdet til 

glæde for os alle. 

  



  

www.norredammen.dk 

Oplæg til fældning / trimning af træer i området 
 

 

 

Bestyrelsen indstiller at vi indfører en aktivitetsdag om efteråret, hvor der fokuseres på fældning og 

trimning af de træer der skal væk eller passes, dette gælder specielt stien mod banen, hvor der er 

lettere ufremkommeligt på flere passager. 

 

Derudover fældes de træer der ikke kan håndteres af de frivillige, ved indhentning af tilbud fra 

professionelle, i et sådant tempo som budgetterne kan holde til med et kontingent på nuværende 

niveau. 

 

På denne måde kan vi i løbet af de næste 5-6 år nå det, der skal laves, uden at vi skal forhøje 

kontingentet udover almindelige prisstigninger. Vi har hævet kontingentet pænt over de sidste 2-3 år, 

så vi vil gerne holde det på dette niveau fremadrettet. 

 

I tilfælde af at der opstår en akut situation har vi en reserve i banken, som i så fald kan anvendes, 

ellers besluttes der fra år til år på generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen har været igennem området og fundet følgende opgaver der skal udføres over de 

kommende år på arbejdsdagen om efteråret: 

 

To do: 

 Træet ved cykelstien skal fældes 

 Træerne ved den lille sø skal fældes 

 

Ønsker: 

 Beskæring af bøgen på legepladsen 

 2 stk. birketræer bag nr. 150 evt. fældes 

 Trætrimning langs banen 

 

Arbejdsdag: 

 Beskæring af buske mv på legepladsen 

 Brombærbuske beskæres/fjernes 

 Æbletræ fældes (gået ud) 

 Små træer langs stierne fældes 

 Beskæring af buske mv ved søerne 

 Fjerne træerne ved banen 

 Trimning af stykket med træer ved den store sø ved Morten 
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INVITERER TIL FASTLAVNSFEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SØNDAG D. 26/2 2017 KL. 11.00  
PÅ LEGEPLADSEN 

 
 

Der vil være tøndeslagning, kakao og fastelavnsboller. 
Vi glæder os til at se jer 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

  

http://www.google.dk/imgres?q=fastelavn&start=358&hl=da&tbo=d&biw=1920&bih=940&tbm=isch&tbnid=WbtxPlHoBwV_aM:&imgrefurl=http://www.0711.dk/fastelavn.html&docid=syWLj2km3pmOFM&imgurl=http://www.0711.dk/images/psg_fastelavn_1.gif&w=145&h=140&ei=LrXuUOX_Ksj1sgao8oCYCA&zoom=1&iact=hc&vpx=931&vpy=573&dur=751&hovh=112&hovw=116&tx=86&ty=60&sig=102569327909714358422&page=7&tbnh=112&tbnw=116&ndsp=41&ved=1t:429,r:63,s:300,i:193
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Regnskab Budget Regnskab

2016 2016 2015

110.600,00 110.600,00 94.800,00

0,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00

110.600,00 120.600,00 94.800,00

88.794,38 90.000,00 76.945,00

7.988,00 10.000,00 9.876,00

632,38 2.000,00 1.476,45

11.343,24 14.000,00 12.294,66

Renteudgifter og gebyrer Bank 600,00 0,00 600,50

Hensættelser 0,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00

109.358,00 118.000,00 101.192,61

1.242,00 2.600,00 -6.392,61

2016 2015

54.758,04 53.516,04

54.758,04 53.516,04

54.758,04 53.516,04

2016 2015

53.516,04 59.908,65

1.242,00 -6.392,61

54.758,04 53.516,04

0,00 0,00

54.758,04 53.516,04

Peter Buschardt, Kasserer

Revideret i overensstemmelse med foreningens bøger, Fredensborg Januar  2017

Peter Tell

Fester og Aktivitetsdage

Driftregnskab for perioden

Indtægter:

Kontingent 79 medlemmer

Renteindtægter Bank

Andet

Indtægter ialt:

Udgifter:

Vedligehold Fællesarealer (græs, beskæring mm)

Administration og generalforsamling

Legeplads drift og vedligehold

Årets resultat

Balance pr. 31. December 2016

Passiver

Egenkapital primo

Årets resultat

Balance pr. 31. December 2016

Nils Rieper-Holm

1. Januar - 31. December 2016

Egenkapital ultimo

Hensættelser

Passiver ialt

Aktiver

Likvide beholdninger

Bankindestående

Likvide beholdninger ialt

Aktiver ialt

Andet

Udgifter ialt:


