Nørredammen
Grundejerforeningen "NØRREDAMMEN"
Referat af
Grundejerforeningen "Nørredammen"s ordinære Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen afholdtes onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.30 på Asminderød Kro.
Mødt var bestyrelsen, repræsenteret ved Formand Bjarne Larsen (111), Peter Koch (108),
Peter Buschardt (115), Ove Hell (116) og Maria Bruun (104)
Bjarne Larsen bød velkommen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Børge Stjernholm (119) som ordstyrer, og han valgtes med
akklamation. Ordstyreren takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Bestyrelsens næstformand Maria Bruun er
protokolfører.
2. Formandens beretning
BL konstaterede at beretningen var husstands omdelt og at alle har haft mulighed for at læse
denne.
Der bliver spurgt ind til hjertestarters placering på vejen. Det har været drøftet i bestyrelsen,
som har fået afslag på at denne kan hæftes på en gadelygte. Helge i hus nr. 96 tilbyder trods
behovet for en strømforsyning til denne. Bestyrelsen arbejder videre med at finde en løsning
på dette. Det bliver forslået og påpeget at det vil være hensigtsmæssigt at dennes placering
bliver i midten af stamvejen.
Stor ros til optegnelse af ubetinget vigepligt ved stamvejene.
Da der ikke var kommentarer til beretningen blev denne taget til efterretning
3. Forelæggelse af Regnskabet for 2017 til godkendelse
Der bliver spurgt ind til kassebeholdningen og bekymring omkring denne.
Regnskabet bliver godkendt uden yderligere bemærkninger.
4. Forelæggelse/vedtagelse af budget for 2018
Der bliver også spurgt den lave kassebeholdning i forbindelse med uforudsete udgifter og den
relative lave kassebeholdning. Formanden forsikre om, at der i budgettet er taget højde for at
der kan komme uforudsete udgifter dette bl.a. ved at man kan udsætte den træfældning der er
lagt ind i budgettet.
Kontingentet bliver lagt på basis af deltagelse i arbejdsdagene. Der bliver spurgt ind til
hvordan man vil inddrive de udgifter der er forbundet ved ikke at deltage i arbejdsdagene.
Det bliver forslået at man i stedet for at øge betaling ved ikke at deltage i arbejdsdage, at man i
stedet indfører betaling på sommerfesten som de der deltager ved arbejdsdagen, bliver fritaget
fra. Det bliver ligeledes oplyst, at har man ikke mulighed for at deltage kan man aftale med
formand, at man lægger sin arbejdskraft i en opgave på en anden dag end de to planlagte
arbejdsdage.
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Budgettet bliver godkendt.
5. Træfældning fremadrettet og finansiering
Der er blevet stillet forslag om at beskære bøgen ved legepladsen, som er ved at være meget
stor. Ligeledes er det planlagt at spare op til at fælde de store bøgetræer. Der foreslås at man
taler med gartneren om at rydde op efter træfældningen.
6. Indkomne forslag: der er ikke indkommet nogen
7. Valg af bestyrelse:

Formand
Næstformand

Bjarne Larsen
Maria Bruun

Sekretær

Laila Blæsbjerg Pedersen nr 106

Kasserer

Peter Buschardt

nr 115 Valgt

Peter Koch

nr 108

Ove Hell

nr 116 valgt

Pia Hedegaard

nr 102 valgt

Revisor
Revisor

Peter Tell
Nils Rieper-Holm

nr 126 trækker sig
nr 90 valgt

Revisor

Niels Volf

Nr. 70 valgt

Suppleant

Rune Olsen

nr 114 valgt

Poul Blæsbjerg
Bent Dyrby

nr 92 valgt
nr 112 valgt

Suppleanter

8. Valg af revisorer:

9. Valg af stemmeudvalg:

nr 111 Valgt
nr 104

10. Eventuelt
Trafikken ved hjørnet er fortsat et problem. Der er ønske om at der bliver sat et spejl op
således at man kan orientere sig omkring modkørende. Bestyrelsen undersøger muligheder
omkring dette.
Mange grundejere er ramt af kræft og der er en bekymring for at det er generelt forhøjet i vort
område. Embedslægen har været kontaktet omkring dette, de henviser til Region hovedstaden.
Disse oplyser, at der ikke er noget påfaldende ved antallet, det svare til gennemsnittet i den
danske befolkning. Dette bekræftes også af kræftens bekæmpelsen.
Vi ligger evt. også i den høje ende af radonniveauet i Fredensborg. Flere har fået fortaget
målinger og resultaterne har bestyrelsen bedt om bliver sendt til os, så laver vi et kort over
dette, så alle kan se hvordan resultaterne ser ud i området.
Grundejer gør opmærksom på små samlinger af olie, som er set flere steder på den store sø.
Det bliver oplyst, at de mængder af kemikalier der kan være i vandet i søerne, ikke er af højere
mængder, end at de vil fordampe og ikke trænge i grundvandet.
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