
Referat af Generalforsamling d. 25.02.07 
 

Til stede: 37 beboere, fordelt på 31 husstande 

Referent: Jan S. og Margit 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

Formanden åbnede mødet, og pegede på Valter som dirigent.  

Formanden foreslog Morten og Lis som stemmetællere.  

Valter konstaterede, at alt var lovligt i henhold til gældende regler. 

2. Protokollen var lagt frem. 

3. Formanden fortsatte med bestyrelsens beretning.  

Næsten alle husker at betale kontingent til tiden. Alle opfordres til automatiske overførelser, 

samt kun at overføre/indbetale det korrekte beløb. Dette vil spare kassereren for meget ekstra 

arbejde.  

Bestyrelsen foreslår færdiggørelse af vejene/slidlaget i kommende sommer. Restbeløb opkræves 

særskilt, men vi fortsætter med forhøjet kontingent, forslaget er til afstemning. Et andet forslag 

om forøgelse af vandafgiften til 14 kr. Dette er også til afstemning.  

DONG mangler ca. 14 dage til at færdiggøre vejbelysningen, fortovene rettes op til foråret. 

I år blev fastelavn aflyst, men der blev sidste år afholdt: Sankt Hans fest på vandværket, 

sommerfest på Knudsens Plads, cykeltur – med Jan Greve som ENESTE deltager herfra, 

juleløbet som var en stor succes Tak til alle som ydede en indsats. 

Herefter fortalte vandværksbestyreren om vandværket. Mange reparationer og en del 

vedligehold. Ny dykpumpe, en ny lukkehane, og ny filtermasse, dette krævede flere vandprøver. 

Dette medførte også flere afprøvninger af nødforsyningen. Der har været et par strømsvigt pga. 

DONG arbejde i området, både med og uden advarsler. Derfor blev hydroforen, ved ét tilfælde, 

tømt for vand og tryk. Dette afhjalp Vandværksbestyreren. Der arbejdes på en løsning af 

problemet. Fra salen fremkom et ønske om besked på e-mail, ved lukning af vandværket. 

Misfarvninger af vandet skyldes aflejringer i de gamle rør på de enkelte parceller. 

Vandværksbestyreren ønsker et skur på vandværket. Dette sættes op i løbet af sommeren. 

Formanden informerede herefter om: 

Fællesbestyrelsesarbejdet, som mest omhandler trafik og grønne områder. Kommunen begynder 

at omdanne Jonstrupvej til 40 km/t. Evt. forsøg med mobile fartbegrænsninger i form af en 

oppustelig slange. 

Fibernettet. Alle planlagte underskydninger er færdige, og arbejdet fortsætter, når vejret tillader 

det. P.t. ingen slutdato. 

Træerne mod Måløv Park. Træerne skal stynes. Måløv Park ønsker, at parcellerne på Måløvhøj 

(dem med baghave mod Måløv Park) skal betale. Dette er ikke acceptabelt for de berørte. 

Højen er udkommet i 5 numre siden seneste generalralforsamling. Formanden udarbejder og 

printer dem selv. Der er et stort ønske om indlæg til Højen. Formanden efterlyser Højen nr. 17, 

22 og 26 til sin samling. 

Hjemmesiden er rigtig flittigt besøgt. 10.488 i 2006. Lottes artikel om Måløvhøj er lagt på 

hjemmesiden. Udgiften til webhotellet er 250 til 500 kr. 

Lokalplanen er noget vi skal værne om og alle opfordres til at efterleve den. Den blev dannet for 

at bevare det særpræg, som er ved Måløvhøj. 

4. Så blev det Stigs tur, med vejsagen. Det forventes, at budgettet overskrides med ca. 60.000 kr. 

Dog mangler en indexregulering. Således forventes en ekstrabetaling på ca. 1500 kr. pr. 

husstand. Pankas mangler små rettelser og fejl, så derfor indhentes der ikke flere tilbud på 

udlægning af slidlag, som skal være 2–3 cm. tykt (40-50 kg/m2). Kontakt holdes til kommunen 

mht. overgangene til kommunalvej. Løbende info i Højen. 

5. Regnskabet blev godkendt uden indvendinger. 

6. Forslaget om opkrævning af restbeløb til slidlag, blev enstemmigt vedtaget. 



7. Forslaget om forhøjelse af vandafgiften til 14 kr/m3, blev enstemmigt vedtaget. 

Budget 2007  blev godkendt. 

8. Valg. Formanden blev genvalgt.  

Stig, Søren og Alice blev alle genvalgt. 

9. Lokalplanen er lagt på hjemmesiden. Kommunalbestyrelsen har ved flere lejligheder henvendt 

sig til bestyrelsen, for overholdelse af lokalplanen. Bestyrelsens ”magt” er ikke fast defineret i 

lokalplanen, og bestyrelsen ønsker IKKE at lege politi overfor beboerne i Måløvhøj. Derfor 

henstiller bestyrelsen til at alle overholder lokalplanen, specielt ikke at parkere på fortovene. 

Der SKAL på alle parceller være plads til 2 biler. 

10. Arrangementer i 2007. 

Sankt Hans: Jenny, Jan Greve og Jan Starup. 

Sommerfest: Claus, Gullan, Jan Starup, Mette, Pernille og Jens Lind samt andre medhjælpere. 

Cykelløb: Jan Greve. Køres d. 11.09.07. 100 kr. for en familiebillet. 

Juleløb: Dorthe, John, Jenny og Jan Greve. 

Fastelavn: Jens Lind, som kontakter Janne og Mikkel. Alle er velkomne til at hjælpe til. 

11. Under eventuelt takkede bestyrelsen Annette for al den dejlige mad, hun har skabt gennem 

tiden.  

Formanden blev gjort opmærksom på grundejerforeningens 70 år jubilæum; for at fejre den 

udvides sommerfesten til ”Jubilæumsfest”.  

Alt for høj fart på vores veje. Forslag om skiltning med lukket område. Lars fremsender et 

forslag til næste generalforsamling om lukning af Måløvhøjvej for biler - evt. ved Knudsens 

Plads. 


