
Referat af Generalforsamling d. 01. 03. 2009 

Dagsorden: 

 a. Valg af dirigent. 

 b. Valg af stemmetællere. 

 c. Bestyrelsens beretning. 

 d. Vejrenoveringen. 

 e. Foreningens regnskaber. 

 f. Indkomne forslag 

   a. Forslag om hastighedsdæmpende foranstaltninger. 

   b. Forslag vedrørende fyring i fastbrændelsovne. 

 g. Budget for 2009 

 h. Valg til forenings tillidsposter. 

   Formanden. På valg: Bjarne. 

   2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. 

   På valg: Søren Gundestrup, Alice Olsen og Klaus Theede. 

   Revisor og revisorsuppleant. På valg: Michael Frahm og Peter Erikson. 

 i. Årets arrangementer. 

   Sankt Hans. 

   Sommerfest. 

   Cykelløb. 

   Juleløb. 

   Fastelavn. 

 j. Evt. 

 

 

Ad a: Valg af dirigent: 

 Formanden pegede på Valter Tarp, som modtog valget. 

 Dagsorden oplæst og godkendt. 

Ad b: Valg af stemmetællere: 

 Anders Langgaard og Gert Skov. 

Ad c og d: Bestyrelsens beretning: 

 Bestyrelsens beretning, ved formand Bjarne, fremlagt og godkendt. 

 Herunder status på vejrenoveringen, samt vandværkstatus ved Jan Greve 

Ad e: Foreningens regnskaber: 

 Regnskaberne for foreningen og vandværket, ved formand Bjarne, fremlagt og godkendt. 

Ad f: Indkomne forslag til videre arbejde for bestyrelsen: 

 1. Måløvpark skal betale for nedskæring af grene som rækker ind over skal. 

 2. Resultaterne af vandprøver skal være tilgængelige. 

 3. Forenings love og paragraffer gennemgås, ang. ”skal” kontra ”bør”. 

 4. Møde med kommunen. 

  Indkomne forslag til afstemning: 

 Der kræves 2/3 flertal (af stemmer) for, at vedtage et forslag til vedtægtsændring 

 



 Ad. f, punkt a: 

 Afgjort ved almindelig håndsoprækningsflertal 

 Bestyrelsen bemyndiges til at tage kontakt til grundejerforeningerne: De 8, Fredegården og 

 Krogshøj, med det formål, at arbejde hen imod en samlet plan for dæmpning af hastighed på 

 vejene, samt mindskning af gennemgående trafik på Måløvhøjvej. 

 

 Ad. f, punkt b: 

 Ændringsforslag stillet af John Nielsen og Jan Starup: 

 Ændring af § 22: 

 ”..og motorer, samt afbrænding af affald herunder afbrænding i brændeovne m.v.” 

 ændres til: 

 ”..og motorer. Ang. afbrænding af affald, herunder afbrænding i brændeovne, henvises til 

 kommunale bestemmelser, bekendtgørelse 1432 og ”Korrekt fyring fra skov til skorsten”. 

 Dette indskrives i vedtægterne. 

 

 Stemmer afgivet skriftligt 

 1. afstemning afgjorde rækkefølgen af afstemning. 

 Ved ”Ja” stemmes først om ændringsforslag, ved ”Nej” stemmes først om indkommet forslag 

 Stemmer: ”Ja” = 22, ”Blank” = 0 og ”Nej” = 14. – Forslaget vedtages. 

 

 2. afstemning: Ændringsforslag stillet af John Nielsen og Jan Starup 

 Stemmer: ”Ja” = 24, ”Blank” = 1 og ”Nej” = 11. – Forslaget vedtages. 

 

 3. afstemning: Ændringsforslag til punkt b 1: 

 Oprindeligt: Der må kun fyres med rent tørt brænd såsom kløvet træ, træpiller og træbriketter. 

 Det må ikke fyres med paller. Affald må ikke afbrændes i fastbrændselsovne. 

 Ved Ja slettes linierne: ”Der må ikke fyres med paller. Affald må ikke afbrændes i fastbrændsels 

 ovne” 

 Stemmer: ”Ja” = 19, ”Blank” = 1 og ”Nej” = 15. - Forslaget forkastes. 

 

 4. afstemning: Ændringsforslag til punkt b 1: 

 Ved Ja slettes linien: ”Der må ikke fyres med paller.” 

 Stemmer: ”Ja” = 13, ”Blank” = 2 og ”Nej” = 21. - Forslaget forkastes. 

 

 5. afstemning: Punkt b 1 

 Stemmer: ”Ja” = 12, ”Blank” = 1 og ”Nej” = 21. - Forslaget forkastes. 

 

 6. afstemning: Punkt b 2 

 Ved nyerhvervelse af fastbrændselsfyr og ved nyopførelse, eller genopførelse, af skorsten tilknyttet 

 fastbrændselsovn, skal skorstenen og aftrækssystemer altid være højre, end husets højeste tagryg. 

 Stemmer: ”Ja” = 16, ”Blank” = 1 og ”Nej” = 17. - Forslaget forkastes. 

 

 7. afstemning: Punkt b 3 

 Der må kun fyres til opvarmning af brugsvand i vinterhalvåret, dvs. fra 1. Okt. til 1. Apr. 

 Stemmer: ”Ja” = 9, ”Blank” = 1 og ”Nej” = 24. - Forslaget forkastes. 

 

 8. afstemning: Punkt b 4 

 Fyring i fastbrændelsesovnen må ikke give synligt eller lugtende røgnedslag hos naboen. 

 Stemmer: ”Ja” = 14, ”Blank” = 1 og ”Nej” = 18. - Forslaget forkastes. 

 

 9. afstemning: Punkt b 5 

 Fyring i fastbrændelsesovne skal foregå med rigelig lufttilførsel. 



 Stemmer: ”Ja” = 16, ”Blank” = 1 og ”Nej” = 17. - Forslaget forkastes. 

 

 10. afstemning: Punkt b 6 

 Medlemmer, der anvender fastbrændselsovne er forpligtet til, at sikre sig, at det årlige 

 skorstensfejertilsyn foretages. 

 Stemmer: ”Ja” = 13, ”Blank” = 1 og ”Nej” = 18. - Forslaget forkastes. 

Ad g: Budget for 2009 
  Fremlagt og godkendt. 

Ad h: Valg til forenings tillidsposter: 

 Formand: Bjarne. 

 2 bestyrelsesmedlemmer: Anders Langgaard, Klaus Theede. 

 Suppleant: Valter Tarp. 

 Revisor og revisorsuppleant: Michael Frahm og Peter Erikson. 

Ad i: Årets arrangementer: 

 Sankt hans: Jan Starup, Jenny og Jan Greve, Klaus Theede 

 Sommerfest: Ingen meldte sig, men der arbejdes på sagen. 

 Cykelløb: Jan Greve samt medhjælpere 

 Juleløb: Sportsudvalget. 

 Fastelavn: Mette Søholm, Mette Ruskov og Anne-Mette Theede 

 

Under afstemningerne, samt efter generalforsamlingen, var der i år varme pølser med brød og 

kolde øl, kærligt forberedt af Annette Ettrup 

 

 

 

Referent 

Jan Starup 


