
Grundejerlauget Holte AvlsgArd.

Referat fra gen eralforsamlin gen
torsdag d. 5. maj 1994 kl. 19.30

Dagsorden i henhold til indkaldelsen.

ad pkt . l :
ValS af dirigent. Per Sorensen blev foresliet og valgt, og
bekraftede at indkaldelsen var lovlig, og gav ordet til
formanden for formandeps f slsfnin g.

ad pkt .2:
Formand"tt. 6"1s6ni n g:
OmrAdets granser:
a. Stadigyek intet nyt omkring LangkjergArd, men apropos
dette var det plenlagls flygtningecenter eller landsby, som
var omtalt i det grsnne omride, placeret i Vedbak. Dette
kunne ikke anbefales i Sollerod kommune.
b. Nesa forventes i 1994 at nedgrave hajspendingskablerne
langs motorvejen.
c. I forbindelse med en eventuel udvidelse af motoryejen, vil
der blive foretaget en replantning langs motonrejen i vores
omride, som stojbestyttelse.
d. HNG har ved et par lejligheder kappet
fallesantennekablet i forbindelse med nedlagning af nye
gasror. De har nu lovet atfaLge Stofas kort over
fallesantenneanlegget og kontakte Stofa i tilfaelde af brud
pA kablet.
e Udsendt cirkulere af 15. marts 94 gor opmarksom pA, at
de ulovlig opsatte parabolantenner er blevet indberettet til
teknisk forvaltnit''g, hvorfra de pigeldende har modtager et
brev om at nedtage paraboleme inden 1. juni 94. Endvidere
henstjlles det til grundejere i gruppe II, at affaldsstativer i
indkorslen skal placeres indenfor ejendommens matrikel-
afgransning. Ligeledes henstilles det at afstikke grreskanter
i indkorslen, samt at farven pA indgangsdore tilbagefores til
de tilladelige farver.
f. Stofa har i proveperioden for Eurosport, Discovery og CNN
etableret deres nye compact SAT udstyr som giver en
vasentlis bedre bil]e dkvalitet

Salens sporgsmAl/kommentarer til beretningen:
ad pkt .  e)

Et medlem onskede at der i referatet blev gort opmrerksom
pA. at der gores forskei pA foik. med hensyn til paraboier og
klipning af hegp.

Med ovenstAende bemerkninger blev beretningen godkendt.



ad pkt. 3:
Regnskabet 1993:
A.L anskede tal pi grundbelsbfordeling og antenneledning
fremskaffet. Da det ikke kunne ske umiddelbart vil det blive
fremsendt.
Regnskabet blev herefter godkendt.

ad pkt.4:
Budget/kontingent 1994:
K.147 spurgte om det var hensigtsmassig at bygge formuen
op igen. Kasseren svarede, at der er larnrande i kassen og
man snsker samme belob i formue i gruppe I og II.
K.52 fremsatte forslag om at satte kont'ngentet for
bornehaven ned til2 parceller endvidere, at
fallesantennekabler i de 10 stikveje udskiftes over en 10 -
6.'rig periode.
Bestyrelsen foreslAr at reducere kontingentet for gruppe I til
1000 kr. samt, at udgifter vedrorende fallesantenneanl agget
fordeles p A sam tlige villa-og gardhusp arceller.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

ad pkt .5:
Indkomne forslag:
Hans Ropke, K155: Udvidelse af vores fallesantenneanleg
fua 7 til 10 kanaler @estyrelsens cirkulare af 7. januar
1994). Der blev holdt afstemning om forslaget. Alrstemningen
viste et flertal for forslaget.
Forslaget blev vedtaget med akklarnation.
Bestyrelsen foreslAr, at hver klynge i gruppe II skal tage
stilling til nedlaggelse eller bevarelse af klyngens sattdkasse.
Det blev vedtaget, at de enkelte klynger melder tilbage til
bestyrelsen hvilket resultat, man har valgt.

ad pkt.6
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Claus Hellesen blev val6 i gruppe I.
Palle Schiffblev valp i gruppe II.

ad pkt.7
VaIg af bestyrelsessuppleant:
Preben Kistrup blev valgt i gruppe II.

ad pkt.8
ValS af revisorer:
Erik Ole Olsen og Niels Henrik Perdrup blev valgt.

ad pkt 9
Eventuelt:
a. Kommunal snerydning af sideveje blev debatteret.
b. Vedligeholdelse af chaussr5stenene ved indkorslen til
Kikhanebakken. Bestvrelsen vil rette henvendelse til
kommunen.

Birger Kriegbaum
referent


