
Generalforsamling i  

Grundejerforeningen Måløvhøj  

28. februar 2010 
 

 

26 husstande repræsenteret, 31 deltagere 

 

a. Valg af dirigent 

Valter Tarp valgt som dirigent uden modforslag. 

Dirigenten konstater, at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og at der ikke er 

nogen indkomne forslag fra medlemmerne 

b. Valg af stemmetællere 

Gert Skov 

Michael Frahm 

c. Beretning fra bestyrelsen 

Bestyrelsesmøder 

 Bestyrelsen ser på muligheder for revidering af vedtægter 

  Muligheder for skærpninger og forbedringer 

  Gerne input fra jurist, hvis der er nogen der kender en 

Veje 

 Vi fik repareret eksisterende revner 2009 

 Der er nu flere revner pga vinteren, så der er et behov for flere udgifter i 2010 

 Behov for brøndrensning 

  Tidligere har Ballerup Kommune renset ved behov, men foreningen skal 

   nu betale for dette 

  Opfordring fra formanden til at feje vejene 

 Slow-Down bump – der findes en forening i kommunen, som har fået lov til at 

  etablere. Forventet omkostning: 60.000 kr. 

Vandværk 

 Ny pumpe 

 Behov for nyt tag. Håndværkeraftale på plads 

Hjemmeside 

 Gamle numre af Højen vil blive lagt ud ved lejlighed 

d. Foreningens regnskab 

Regnskaberne for Foreningen og Vandværket godkendt uden kommentarer 

e. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

f. Budget for 2010 

Budgetforslag for Vandværket godkendt uden kommentarer 

Budgetforslag for Foreningen godkendt uden kommentarer 



g. Valg til foreningens tillidsposter 

a. Kasserer . På valg Jenny Olsen 

Jenny modtager genvalg uden modkandidater 

b. 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 

På valg: Margit Høybye, Jan Starup, Valter Tarp (suppleant) 

  Jan Starup (Måløvhøjvej 10) og Valter Tarp (Nørrevej 1) modtager genvalg 

   Valter indtræder som bestyrelsesmedlem 

  Margit modtager ikke genvalg 

  Søren Wahlgren (Måløvhøjvej 1) modtager valg som suppleant 

c. Revisor. På valg: Gert Skov 

Gert Skov (Søndervej 3) modtager genvalg uden modkandidater 

d. Revisorsuppleant. På valg: Peter Eriksson 

    Peter (Måløvhøjvej 17) modtager genvalg uden modkandidater 

 

h. Årets arrangementer 

a. Sankt Hans 

i. Jenny, Jan Greve Olsen, Jan Starup, Klaus Theede (Heks) 

b. Sommerfest 

i. Ingen interesse 

ii. Forslag om legedag – Anders, Pernille (Søndervej 10) tager initiativ 

c. Cykelløb 

i. Jan Greve er initiativtager 

d. Juleløb 

i. Jan Starup, Dorte, John, Jenny arrangerer 

ii. Bjarne, Annette tager tid 

iii. Jan Greve Olsen efterlyser billeder. Bjarne vil lægge ud på 

hjemmeside 

e. Fastelavn 

i. Mette, Mette og Anne-Mette vil gerne arrangere igen  

ii. Dato bliver meldt ud efter næste bestyrelsesmøde 

i. Eventuelt 

  Træer på Knastebakken 

   Stig kunne fortælle at der er kommet ny bestyrelsesformand 

 

Dirigenten overlader styring til formanden, som hæver mødet. 


