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Dagsorden:

Valg af dirigent
Formanden foreslog Jørgen Vad som ordstyrer, og han valgtes med akklamation.
Ordstyreren takkede for valget og konstaterede at generalf-rsamlingen var lovligt
indkaldt og besl utningsdygtig. La ila Blæsbjerg pedersenerprotokolf6rer.

2. Vi havde inviteret borgmesteren til at komme og deltage igeneralforsamlingen, hvitket han
gjorde.
Thomos Lykke informerede am stotus i kommunen:
Økonomien er nu god i kommunen , i 2024 er vi gældfri. Kassebeholdningen er steget fra 15 mio
kr ved sammenlægningen til nu 240 mio kr. Viskal ikke bygge kassebeholdningen yderligere op,
så fra 2O24 kan vi forvente skattelettelser.
Vores skolesystem er itop, Endrup skolen blev kåret til landets bedste og Ullerød skole blev
kåret til landets bedste specialskole. vi forbedrer sundhedsområdet, deigamle posthus er købt
og bliver indrettet til nyt sundhedshus.
Der kommer ny belægning på vejen fra slottet op til gågaden, så turister får et bedre indtryk af
byen. Under Kronen bliver lavet om til offentlige toiletter, og turistinformation.
Der kommer ny sportshal på et tidspunkt, placering endnu ikke vedtaget, ved gamle sportshal
eller den nye skole.
Humlebæk og Nivå udvikles på tilsvarende vis.
På spørgsmål fra deltogerne blev der optyst fØlgende:
Langedammen bliver udvidet med legefaciliteter.
Biblioteket flyttes formodentlig ned i stueetagen i løbet af 2_3 år.
Kongebroen renoveres i øjeblikket.
Kommunen vil forsøge at tiltrække flere læger bl.a. med det nye sundhedshus.
Udligningsordningen, Thomas oplyste at der nok kun er 5 mennesker i landet der kan forstå
denne, og han er ikke en af de 5, men forklarede at vi afleverer penge til henholdsvis
landsudligningen og regionsudligningen. Efter den nye ordning skal vi betale knap 30 mio kr
mindre, så vi klager ikke, men det er stadig uigennemskueligt hvad der skal betales til hvad.
sportsfaciliteterne bør samles til et Fredensborg sportscenter, hvilket Thomas var enig i, men
det er de enkelte bestyrelser der skal blive enige om dette, da det vil give bedre faciliteter for de
enkelte foreninger, så f.eks. en fælles kantine kunne få en størrelse så den kan drives rentabelt.
Kommunen vilgerne bakke op om parkering forbudt på stamvejen, BL skal kontakte,,trafik
Jacob", men det er politiet der skal beslutte dette.
Der blev forespurgt på badestrand ved Esrum sø, ogdet blev forklaret at der har været diverse
initiativer, men de er stødt på problemer hvergang, bl.a. med beboer protester.

1.

www. norreda m men.d k



Nørredamnnen

3. Formandens beretning
BL konstaterede at beretningen var udsendt til alle på mail og at alle har haft mulighed for at

læse denne.

4. Forelæggelse af Regnskabet for 2019 tilgodkendelse
Peter Buschardt: der var budgetteret med et underskud pga. træfældning. Denne udgift blev

ikke realiseret, derfor ses et lille overskud. De største poster er bl.a. Nørredamscuppen som
rigtig mange deltager i. Nils Wulff (nr. 70) forslår at man fremadrettet opkræver kr. 50 pr
deltager, for at holde omkostningerne til dette nede.
En del beboer ytrer at nørredamscuppen er et aktiv og det skaber sammenhold og fællesskab.
Det blev foreslået at man hver især kan medbringe sin egne mad. Betydningen af
nørredamscuppen for både børn ogvoksne blev nævnt flere gange. Konklusionen blev at vi ikke
ændrer konceptet.
Regnskabet bliver godkendt uden yderligere bemærkninger.

5. Forelæggelse/vedtagelse af budget for 2O2O

Budgettet bliver godkendt.

6. Træfældning fremadrettet og finansiering
Bestyrelsen foreslår at vi fælder de sidste 3 bøgetræer, da der var konstateret begyndende råd
ved de sidste 2 der blev fældet.Dette blev vedtaget.

7. lndkomne forslag
Ove Hell:
Ensartet vedligehold af rabatter i foreningen. Forslaget er at gartneren vedligeholder disse
rabatter for grundejerens regning. Alternativt kunne dette gøres på arbejdsdagen. Det drejer sig
om ca. 4 parceller. Nogle er i tvivl om det er slemt nok til, at man vil starte eventuelle
stridigheder med grundejerne. Det vedtages at naboerne og formanden nævner det for de
vedrørende parceller.

Anders Riseka:

Parkering udfor nr. 40 er farligt. Der har været talt med husejeren flere gange, om parkeringen,
som er ligeglad. Man kan kontakte politiet med foto af situationen.
Det er blevet foreslået at der skulle spejl op, men kommunen mener ikke at det øger
trafiksikkerheden. Mange biler som kører ud ad Nørredamsvej, holder ikke til frøjÅ og skaber
dermed også en farlig situation. En beboer appellerer til vi prøver at køre forsigtigt.
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B. Valg af bestyrelse

9. Valg af revisorer:

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Revisor
Revisor

Bjarne Larsen

Maria Bruun
Laila Blæsbjerg Pedersen
Peter Buschardt
Peter Koch

Nils Rieper-Holm
Nils Vulff

PoulBlæsbjerg
Bent Dyrby

Suppleanter Ove Hell
Pia Hedegaard

nr L1,1,

nr L04

nr 106

nr 115
nr 108

nr 1L6
nr 1,O2

nr 90
nr.70

nr 92

nr ltL

valgt

valgt

valgt

valgt
valgt

valgt
valgt

valgt

Suppleant Rune Olsen nr 1"L4 valgt

1-1. Eventuelt
Skal vi i foreningen indkøbe en mindre brøndrenser, Bjarne Larsen har en som han gerne
udlåner
Foreningen har følgende:
Pælebor
Stor brøndrenser
Motorsav med hjelm og sikkerhedsbukser {ikke til udlån}

En beboer henstiller til at hundeluftere samler op efter deres hunde

Ordstyrer afslutter generalforsamlingen og giver ordet til formanden som afslutningsvis informere
om at borgmesteren vil blive inviteret igen næste år. Formanden oplyser også at N6rredamscup
2020 skal arrangeres af vænget 126-150.

10. Valg af stemmeudvalg:
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Som Referent 5/3 - z0fs
Laila
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