
GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD

Referat
af generalforsamlingen, tirsdag d.25. februar 2003, kl 1930 i

Mariehojcentret.

Formanden bsd velkornmen, og gik straks til fsrste punkt: valg af dirigent.

ad pkt. 1: vals af dir ieent
Palle Schiffblev foresliet og valgt.
P.S. takkede for valget og erklerede generalforsamlingen lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
P.S. gav derefter ordet til formanden.

ad pkt. 2: fornrandens beretnins
Det forlsbne 6r har varet roligt uden store problemer. Gartnerne udfsrer et pant arbejde og er star-
tet pi en planlagt tilbageskaring af buskene. Den l. klynge er ferdig, og arbejdet vil blive f,ortsat ef-
ter sommeren og det forventes at gartnerne komrner hele vejen rundt i ir eller neste.
Vi har stadig en del grunde der bevager sig ud i fallesarealet.
Flere steder er der plantet bambus om terrasserne, disse bsr holdes bag de vilde roser, som er den
egentlige hakbeplantning. Bambus og fliser skal holdes indenfor egen matrikel. Bestyrelsen vil frem-
over krave bambus og fliser i frellesarealet fiernet.
Ejeren af Langkrerg[rd har klaget til bestyrelsen efter en pitale fra Fredningsstyrelsen over den fald-
ning af traer i det fredede brelte op til skellet. Enten vil han fE beltet retableret eller grundejerlauget
skal pitage sig dette. Det bliver billigere hvis vi fir vores gartner til at ordne dette, og et forslag til
beplantning er blevet forelagt Fredningsstyrelsen. Dette er blevet godkendt. Belsbet forventes betalt
af de bersrte 12-13 huse 6 kr. 4000, da det ikke er rimeligt, at ikke involverede skal dekke retable-
ringen af den ulovlige beskaring.
Der har fra Pilekeret varet en henvendelse om at blive tilsluttet vores antenneanlag. De bekoster
selv tilslutningen, deltager i betalingen af driften og blander sig ikke i programvalget. Det har vi sagt
ok t i l
Vi har fEet hjemmesiden op at sti med en ibningsside med et billede af omridet. Der vil fremover
blive diverse oplysninger som referater, nyt om antennen, info om bestyrelsen. Legepladsen har fEet
et klatretirn * rutschebane som opfylder de nye myndighedskrav, sandkassen skal renoveres i 6r, og
der er igen sat nye basketnet op.

I

Jordvolden er ferdig og skal have lov at sette sig. Derefter bliver den beplantet. l8 beboere har ind-
betalt 1 10.000 af de 180.000 der skulle bruges til hestefoldene. Gresset blev desvarre hurtigt slidt
af; da rideklubben stadig nrangler de sidste folde, si sliddet kan blive fordelt.
Der er stadig vejstoj, men den kommer nu fra Nerum siden.

Herefter et par sporgsrnirl.
Hvad gir replantningen ud pi?
Det der er skiret ned skal genplantes, da der ikke mi vere indsigt fra vejen. Davarende ejer af
Langkergird onskede ikke at kunne se bebyggelsen, og fik trerrekken fredet. Sagen er startet da
man nogle steder har fernet treerne helt. Der skal vare en kontinuer afskermning.

En beboer mente ikke bestyrelsen havde talt medlemmernes sas.
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Nogle lygtepale var tilgroede og beplantningen burde beskreres.
Det sker hvert ir.

Gartnerarbejdet frilagger jorden, hvad med ukrudt?
Der er ikke penge til at have folk pi hele tiden, men beboerne er velkomne til at ordne lidt selv.

Nogle i en klynge ville gerne af med treerne. Dette kan ogsi ske hvis man er enige i klyngen.

Bliver der 2-vejs kommunikation pi hjemmesiden? Nej

Der er foretaget en miling i klynge 2 og stajen er formindsket med op til ca. 8 db. Kommunen har
milt stojtal, da nogle mente stojen blot var blevet flyttet. Tallene siger nej. Vinden har hele somme-
ren varet fra ost, og der har derfor vreret flere dage med vindbiret stoj. Jordvolden reflekterer ikke.
Normalt har man kun vind fra sst 30o/o, menhar 2002 haft 70oh.

Den manglende cykelsti kommer men lidt sydligere end fsr.

NESA har flet udsattelse til 2005 med anlreg afjordkabler i stedet for luftledningerne.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

ad pkt. 3: Forelresgelse af resnskab for 2002.

Regnskabet blev gennemgflet og kommenteret.
Efter et par enkelte sporgsmilblev regnskabet godkendt.

Ad pkt. 4. forslae til budeet oe kontineent for f,ret 2003

Budgettet blev gennemgiet.
Pi et sporgsmil om udgifterne til vedligehold af antennen, blev oplyst, at antennen, ligesom hele
arrlegget bar prreg af at vrere over 30 ir, og der mitte piregnes en udskiftning af masten i ner frem-
tid, da der var rust i masten.
Der skulle laves en mellemregning med Pilekaret m.h.t. Copy-Dan.
Foresliet kontingent for kommende 6r blev givet med forbehold for evt. vedtagelse af forslag om
ekstra tv-kanal.

Det foresliede budget og kontingent godkendt.

ad pkt. 5: indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsatte forslag om afstemning m.h.t. TY2 Zulu, da denne nu er blevet betalingskanal.
Hvis ja, ville det betyde en forhojelse af kontingent pi kr. 120.
Efter nogen debat blev fsrst stemt 25 for l9 imod betalingskanal.
Derefter 17 for Zulu,14 for TV3 og 0 for TVDKl.



GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGARD

Zulu bevares og kontingentet er herefter 2x900 og2x 2150 henholdsvis.

ad nkt. 6: vals af bestvrelsesmedlemmer

fra Gr. I blev Tonny Holm og Arne Hansen genvalgt.

fra Gr. II blev Jorgen Sstofte genvalgt og Ole Ssrensen A 70 blev nyvalgt.

ad pkt. 7: vals af bestvrelsessupplennt:

Intet valg i ulige ir.

ad nkt. 8: valg nf revisor og revisorsuppleant:

Jorgen Barentzen og Kjeld Rybner blev genvalgt.

ad pkt. 9: eventuelt:

Der var en kort snak om Langkergird og hvad man mente ejeren ville med den store gird pi det lille
landbrugsareal.

Formanden takkede for tilslutningen, takkede dirigenten og der blev sagt tak for i aften.

referent

sign.

Hans Holm.

dirigent

sign.

Palle Schiff


