
Referat af generalforsamlingen mandag d. 18 februnr 2002.

Forrnanden bod velkonrmen og gik straks til forste pkt. pi dagsordenen:

pht. l: r'als af diriqcnt:
Palle Schiffblev foresliiet og r,algt.
P.S. tiftkede for valget. e rklitrede generalforsanrlingen for lor,lig indkaldt. og gav derefter ordet til fonnanden.

uht. 2: lbrmlndens beretning:

Forlnanden indledte nted at relerere til de sider vedr. stojvolden. som var blevet vedlagt indkaldelsen til generalforsam-
lingen. og at det endeligt var lykkedes at blive enig med Holte Rideklub og Sollerod Kourmune om at ffi lov til at etab-
lere en stojvold.

l8 beboere ned mod Inotone.ien r,il selv betale op til kr. 8.000 for at Il projektet gerLnemfort. Gmndejerlaugets okonomi
bliver ikke belastet afprojektet.

Herelter blev der fortalt lidt om trafik og den stoj beboerne harde oppe ved husene ud mod moton'ejen. Ud fra de
nrilinger sorn var lar,et. santt kun'er fra vejdirektoratet var stojen ca. 64-65 dB(A). I

Der blev frentvist beregningskun'er der illustrerede hvilken forbedring en jordvold pi 6 meter over motorvejsniveau
'r'ille give. Informationen slarntner fra rapport som Vejdirektoratet har lavet. I modsietning til de skrerme som er opsat
lattgs tnoton'ejen. r'il.iordvolden absorbere stojen og ikke reflektere den. Den vil derfor ikke stille nogen ringere end
for.
Derefler blev jordvoldcns og hestefoldens placering gerurerngiet. Under derne gennerngang udtrl'kte enkelte beboere
bekl'lnring vedr. hestefoldenes placering. Nogen nlente at andre onuider nede i Sollerod naturpark ville vzere bedre eg-
llet.

Bestlrclsen lovede at undersoge orn det pii dette tidspurkt var muligt at flflte noget af hestefolden.

Efterfolgende har bestl'relsen forhort sig hos bide Holte Rideklub og Sollerod Kommune. Det stflr herefler fast. at der
ikke findes anden placering.

Dirigenten efterll'ste eventuelle sporgsrnil. og der blev en del.

Vil der blive sorget for afvanding bag volden. si der ikke dames en so?
Volden blir,'er 7.3 m over vejniveau og 30 m bred hvor den er bredest. Der bliver lagt ror under volden til afuanding.
Den ene sti a{bn'des.
Har nran undersogt. onr sto.ien blot fly.ttes til de bagledliggende?
EIt sto.iskierm med hird overflade reflekterer. jfr. skrenn ved Nierurn. En-jordvold incl. beplantning vil ikke reflektere,
si alle pi Kikhanebakken og nogle pi Ornebakken vil ffi glrcde afvolden.
Har ntan t&rftt pa den reduktion i ejendomsvicrdi man IEr. nir man llr en uskon jordvold i sin baghave? i
Dette har vieret diskuteret pfi tidligere moder. Om der kommer nogen vicrdireduktion for volden bliver nok opvejet af
den ntindre sto.i fra ntoton'ejen. Den sauune betragtning kan gores med hestene. der nu komrner t.tttere pi.
Kotnlntuten ville kun give tilladelse til en :r:ndring af arealet. hvis der intemt kunne opnis en altale med rideklubbcn om
en areal for areal handel.
Ht'is vi ikke ville algive arealet til folde. blev der ikke nogen stojvold. Det er si en temperamantssag, om man hellcre
lil se pir heste end Inve rnoton,ejsstoj.
En alslemning om de(te gav l8 sletruner for n:evnte losning og 6 irnod.
En cnkclt onskede at konrplimentere best. for det gmndige arbejde.
Rideklubben har udtalt. at Inan ikke vil afgrrcsse arealet som det er sket rned de andre folde. da man onskede mulighe-
den for at kunne parkere pi arealet som hidtil ved store stievner.
Dirigenten efterh'sle nle ikke diskulerede indlreg. og lukkede af med en henstilling til best. om at fo(seette arbejdct og
forsoge at forhandle sig til en stone alstand til de nierrneste huse. En stojskrerm sorn man har set ved eks. Horshohn
koster 3 mill. oe dem har vi ikke.



pkt. 3: forelrsselsc af regnskab for 2001:

Regnskab blev forelag. forklaret og godkendt.

ul<t. 4: forelasselse flf lrudsct os kontingcnt for 2002.

Budget blev forelagt nred forbehold for de 200 k. ved den elt. r,edtagelse af forslag om snerydning. Budget vedtaget
med n:evnte forbehold.

nkt. 5: indkomne forslag:

Forslae om at abomere pA glatforebekernpelse os snendning for kr. 200.- pr. er. .
Vi ffir for det n:evnte belob rnin. service. og opnir laveste prioritet. men dog snerydning. hvad vi ikke har i dag.
Der var 37 for forslaget og 2 irnod.
Dette medlorte si jfr. forbehold i pkt. 4. en frerntidig kontingent pi 2x850 til parcelhusene og 2x2100 til klyngehusene.

Dkt. 6: r'alg af bestvrelsesmedlemmer:

for Gr.l: Jorgen Jacobsen K40, genvalg
for GR.ll: Carl Johan Jensen. genvalg

ukt. 7: r'alg af bestvrelsessullllleanter:

for Gr.l: Birger Kriegbaum Ol9. genvalg
for Gr. II: Preben Kistrup O40. genvalg

nkt. 8: r'alg af revisor og revisorsuDDlcant:

Jorgert Bierentzen K23. genvalg
Kjeld Rybner Kl47 genvalg.

ukt.9: cventuelt:

Under eventuelt blev der talt om:
Mosegrisebekempelse. og best. blev arunodet om en afgorelse om evt. okonomisk d.tkning mod tidligere saedvane.
Alle tr:eerne i omridet er blevet storre med medlolgende lange skygger.
Bestl'relsen vil drofte en losning pi begge.
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