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REFERAT
af generalforsamlingen, onsdag d. 14.

Mariehojcentret.
maJ1997, kl  1930 i

ad pkt. 1: valq af diriqent
Knud Schultz blev valgt og bekraftede generalforsamlingens lovlighed. Foresl6r at man
ombytter pkt. 4 og pkt. 5, hvilket forsamlingen tilslutter sig.

ad pkt. 2: formandens beretnins
Formanden kom i sin beretning ind pA flere af de sadvanlige emner, isar omkring det yd-
re omrAdes udseende og pasning, og navnte herunder den for grundejerlauget lykkelige
udgang p6 den planlagte udvidelse af Holte Rideklubs foldareal. Han kom ogs6 ind pi
problemer omkring antenneforholdene, men beretningen var - som det ogsA blev bemar-
ket fra salen - mere formet som et personligt angreb pA og afstandslagning til de avrige
bestyrelsesmedlemmer, som pA flere af grundejerlaugets sager synes at vare uenige
med formanden.

fra salen:
@ 2 takker for tilladelse til udvidelse af P-areal ved huset. Det er blevet pant selvom en
tidligere generalforsamlingsudtalelse anbefaler grasarmeringssten til dette, og det ikke er
anvendt her.
K 137 klager over at der stadig rides "ulovligt".
A 34 henviser i den anledning til, at rideklubbens best. ofte p6taler dette overfor rideklub-
bens medlemmer jW. artiklen i "Lokalposten".
K 40 klager over for mange larketraer i skellet som tager lys og luft - andre fremkommer
med lignende bemarkninger - efter en diskussion enes man om, at best. bor vare ima-
dekommende p6 dette omr6de, men at faldning og evt. bortfiernelse af stubbe, inden man
skrider til verket, bar draftes med bestyrelsen af hensyn til omr6dets samlede image.
Flere grundejere fremdrager det, efter deres mening, d6rlige gartnerarbejde og onsker at
best. igen tager til overvejelse, om man burde skifte gartner, SELVOM dette vil medfare
en starkt aget udgift.

Med disse bemarkninger blev beretningen godkendt.

ad pkt. 3: Forelagoelse af regnskab for 1996.
Der sporges fra salen hvad "diverse gartnerudgifte/' dakker. Svar: det er bl.a. bortkorsel
af haveaffald lagt i fallesareal - renovering af "slugted' m.v. samt sandskift i de stadig 6b-
ne sandkasser.

Med disse bemarkninger blev regnskabet godkendt.

ad pkt. 5: indkomne forslas.
ad TV:
Flere grundejere belyste og kommenterede emnet, inden man gik til afstemning, som faldt
sSledes ud:
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Nicam-stereo pi DR 2: 29for 16 imod: vedtaget
SV Tv4lDiscovery: Et stort flertal vedtager, at discovery skal blive, og anbefaler, at der i
den tid Discovery ikke sender, automatisk skiftes over til 3+, og ikke TV4 som foresliet i
alternativet.

ad vedtastsandrinqer:
den af best. foreslAede andring i $ 4 vedtages hvilket betyder at generalforsamlingen
fremover afholdes i feb/mar, og fristen for indsendelse af forslag bliver 1. jan.
Den af K I foresl6ede andring af $ 6 vedtages ikke.

ad deklaration:
man vedtager at bestyrelsen skal rette henvendelse til kommunen om den af A 46 fore-
sliede endring ( Der tillades yderligere hegn af flettede pilekviste).

ad nedsattelse af legepladsudvalg:
Der blev nedsat et udvalg best6ende af :
Eve Hansen K 20,lda Kai-sorensen K 51, Jargen Th. Jacobsen K 40, Else Hogh Peter-
sen K 58 og Preben Nielsen K 16, som skal fremsatte et forslag pA naste generalfor-
samling.

ad pkt. 4: forslao til budoet oq kontinqent 1997:
En grundejer fremforte, at formueberegningen af ejerlaugets var beregnet for lille. Han
fandt derfor, at der burde v@re rAd til at finansiere antenneandringerne indenfor det
foresl6ede kontingent. Dvs. for parcelhusene 1000 kr. og for klyngehusene 2900 kr. S6vel
budget som kontingent vedtages.

ad pkt. 6: valg af bestyrelsesmedlemmer:
fra Gr. I blev Tonny Holm og Preben Nielsen valgt.
fra Gr. ll blev Allan Jensen og Kirsten Wilson valgt.

ad pkt. 7: valg af bestyrelsessuppleant:
Birger Kriegbaum blev valgt.

- 
ad pkt. 8: valo af revisor oo revisorsuppleant:
Erik Ole Olsen og Jorgen Barentzen blev valgt.

ad pkt. 9: eventuelt:
Dansk kommentator pA Eurosport onskelig.
Flere kom atter ind pA gartner- og "falde selv" problematikken, som omtalt under pkt. 2.
Vi bor holde oje med "Landkjarg6rd-sagen".
Ville det vare en god ide at opstille en container til haveaffald pA en bestemt Weekend
hvert forilr? SporgsmAlet overlades til best. foranstaltning.

referent

Palle Schiff.


