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23 husstande + 1 fuldmagt var repræsenteret på årets generalforsamling 
 
 
 
a) Valg af dirigent 

Gert Skov, Søndervej 3 
Gert konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet. 
 

b) Valg af stemmetællere 
John, Nørrevej 6 
Annemette, Nørrevej 10 
 

c) Beretning fra bestyrelsen – herunder foreningens regnskab 
Peter, Måløvhøjvej 17, spurgte til status på hovedhaner (vi blev i efteråret bedt om at 
finde og markere vores hovedhaner).  
Der var i efteråret et brud på en stikledning, og bestyrelsen vurderede derfor, at det var 
på tide at gennemgå ledningssystemet og teste stophanerne. Desværre blev vi ramt af 
frosten, men vi sætter i værk igen, så snart frosten går af jorden. 
 
Beretning og regnskab blev enstemmigt vedtaget. 
 

d) Indkomne forslag 
Forslag om at indføre en fast årlig tilslutningsafgift pr. husejer til bidrag for drift og 
vedligeholdelse af vandforsyning 
 
22 stemte imod forslaget 
1 stemte for forslaget 
1 stemte blankt 
 
Forslaget blev dermed afvist. 
 

e) Budget for 2013 
23 stemte for budgettet, 1 stemte imod. Budgettet blev vedtaget. 
 

f) Jubilæum 
På baggrund af den store opbakning til jubilæet, foreslår bestyrelsen at arrangere fester 
oftere. Fx for hvert 2½ år. 
Der var opbakning til dette fra generalforsamlingen. 
 

g) Orientering om Nabohjælp.dk 
Klaus, Nørrevej 10, orienterede om Nabohjælp.dk og fortalte om foreløbige erfaringer. 
Bestyrelsen opfordrer alle beboere til at tilmelde sig. Kontakt gerne Klaus for mere 
information. 
 

h) Valg til foreningens tillidsposter 
a. Formand. På valg: Bjarne Thostrup 

Bjarne modtog genvalg. 
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b. 2 bestyrelsesmedlemmer + 1 suppleant 

På valg: Anders Langgaard, Klaus Theede + Søren Wahlgren 
Alle modtog genvalg. 
 

c. Revisor. På valg: Michael Frahm 
Michael modtog genvalg. 

 
d. Revisorsuppleant. På valg: Peter Eriksson 

Peter modtog genvalg. 
 

i) Årets arrangementer 
a. Sankt Hans 
b. Sommerfest 
c. Cykelløb 
d. Juleløb 
e. Fastelavn 
 
Initiativtagere til punkterne a., b. og e. efterspørges. 
c. og d. arrangeres fortsat 
 
Bestyrelsen vil i øvrigt gerne støtte andre arrangementer, hvis der skulle være 
initiativtagere og interesse. 
 
Lotte, Måløvhøjvej 30, gentog sit tilbud fra sidste års generalforsamlingen (hvor det 
desværre ikke var kommet med i referatet), om at samle information ind om forrige års 
skybrud. Det vil hun gøre i løbet af foråret og sommeren. 
 

j) Eventuelt 
- 
 
 
 
 
 
 
Dirigent    Formand 


