
 

 

Referat Generalforsamling 19. april 2006 
Antal deltager: 30 
 
Valg af dirigent: Dan Nymann 
Referent: Kurt Ander 
Dirigenten meddelte at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. 
 
Formandens beretning: 
 
Det er ikke mange punkter der er blevet pålagt bestyrelsen, men det der er pålagt den, er også taget op og 
fulgt til dørs, så vidt det har kunne lade sig gøre. 
Lindbjergvej Trafik 
Værebro gruppen, som var sammensat af os og de omkringliggende grundejerforeninger, har arbejdet 
sammen med kommunen omkring Trafikplan Gundsø og forholdene især omkring Lindbjergvej. Kommunen 
handlede med at afstribe og opsætte blomsterkummer. For at nedsætte hastigheden på vejen, og gøre 
skolevejen mere sikker for brugerne. Men der er fortsat meget højhastigheds trafik morgen og aften, når 
børn skal hentes og bringes. Lindbjergvej er af Gundsø kommune gjort til skolevej og det vil den værei al 
fremtid, derfor på baggrund af vort arbejde er den sat højt i etableringsfasen af Trafikplan Gundsø med flere 
forslag fra kommunes rådgivere. 
Gadebelysning 
Foreningen blev bedt om at give deres bud på valg af gadelamper og det er blevet gjort, men kommunen 
valgte en anden. 
Nedgravning af luftledninger af NESA 
TDC kabler er nedgravet i grundejerforeningens område til kabel-tv og Internet så NESA’s. nedgravninger af 
alle el-kabler med tilhørende TV- og Internet. Dette kommer ikke til at berører os, da vi ingen luftledninger 
har.  
Informationer til medlemmer 
Informationer fra bestyrelsen vil stadig komme på hjemmesiden. Undtaget er indkaldelse til generalfor-
samling og referat derfra, disse vil stadig blive bragt ud til hvert medlem indtil 80 % af foreningens 
medlemmer er i foreningens mail-kartotek. Endvidere opfordrede bestyrelsen alle medlemmer til at tilmelde 
sig mail-kartoteket på forenings hjemmeside www.gf-lindebjerg.dk. Hjemmesiden kan også benyttes til 
kommentar / debat og forslag til aktiviteter. Disse ting vil tillige blive videresendt til medlemmer over mail-
kartoteket. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Forslag fra bestyrelsen  
Støj fra motordrevne maskiner. 
 
Der er kommet en del klager til bestyrelsen om brug af mange forskellige maskiner der kører døgnet rundt 
der er til gene for naboerne. 
 
Derfor henstilles der til medlemmerne at der fra 1. maj til 1. oktober kun må køres med maskinerne lørdag og 
søndag til kl. 12.00. 
 
Forslaget blev ændret og vedtaget med følgende ordlyd: 
 
Det henstilles til medlemmerne at der fra 1.maj til 1.oktober kun må køres med motor maskiner. 

Lørdag til kl. 15.00 og søndag til kl.12.00 
 
Forslag fra medlemmer 
Hr. Jørgen Dall Sportsvej 5 havde indsendt forslag vedrørende Lindbjergvej og bestyrelsens manglende info 
specielt til beboer på og ved Lindbjergvej. 
Bestyrelsen kunne kun henvise til vores hjemmeside der indeholder alt om trafikplanen og arbejde med 
kommunen, også om trafik på Lindbjergvej. Forslagsstilleren havde ikke orienteret sig på hjemmesiden, og 
var gået direkte til kommunen efter en avis artikel uden at spørge i bestyrelsen. Uvidenhed på dette punkt 
må derfor være for egen regning. Bestyrelsen sender ikke materiale til foreningens enkelt medlemmer der er 
berørt af en overordnet trafikplan men bruger hjemmesiden til nyheder og info om forhold der berører 
grundejerforening. 
Vi kan kun opfordre til at tilmelde sig vores mail-kartotek, er der nyt fra grundejerforeningen vil det ligge i 
jeres mailboks. 
 



 

 

Lindbjergvej trafikken blev vendt, det blev vedtaget at nedsætter en arbejdsgruppe bestående af beboer fra 
Lindbjergvej og Sportsvej, udvalget kom til at bestå af følgende: 
 
Jørgen Dall, Sportsvej 5. Ejgil Madsen, Sportsvej 3.Jannie Jørgensen, Sportsvej 2 og Anja Bøjsen, 
Lindbjergvej 21 
Dette udvalg er ikke underlagt Grundejerforeningens bestyrelse men et selvstændigt udvalg der kan få al 
den støtte de har behov for fra bestyrelsen og deres viden om Trafikplan for Gundsø. 
 
Det blev pålagt bestyrelsen at kontakte lederen af Børnehaven på Lindbjergvej for at informerer de personer, 
der afhenter deres børn, om at det er til gene og forbudt at lader bilen køre i tomgang imens de afhenter/af-
leverer deres barn. Grundejerforeningen vil medvirke til at dette stoppes evt. med et opslag i Børnehaven. 
Biler i tomgang over længere tid gælder selvfølgelig også medlemmer boende i grundejerforening. 
 
Foreningens regnskab. 
Foreningen har igen i år sparet på udgifterne, og der har været en del tilflyttere til vores grundejerforening, 
hvilket sammen med besparelser på drift giver forøget egenkapital. 
 
Vedrørende regnskabet blev det bemærket at der var blevet skrevet navne fra vores gamle bankkonti. 
Bestyrelsen tager det at nota og rette skrivefejlen. 
Regnskabet godkendt. 
 
Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet blev fastsat uforandret til o, - kr. i sted fastholdes tilslutningsafgiften. 
Bestyrelsens forslag om tilslutningsafgift gældende fra 1.4.2006 til 1.4.2007 på 950,-kr for nye ejere i 
grundejerforeningen blev vedtaget. Tilslutningsafgiften skal til behandling som vedtægtsændringer, da den 
nu har været gældende i 9 år, på ordinær generalforsamling i 2007. 
 
Valg af bestyrelse 
Bestyrelsen fortsætter med 3 medlemmer 
 
Forslag fra salen ved Jørgen Schwartz 
 
5 medlemmer ifølge vedtægterne, - nedstemt  
 
3 stemte for at følge vedtægterne, mens resten stemte for at vi fortsætter med 3 medlemmer.  
Vedtaget: At bevare 3 til næste ordinære generalforsamling. 
 
Kasserer Kurt Ander var på valg, han modtog genvalg. 
 
Valg til bestyrelse: 
Siddende bestyrelse genvalgt 
 
Revisor: Hans Thomsen  
og som nyvalgt  
Frimann Hansen Lindbjergvej 19 
 
Revisor suppleant: Jørgen Schwartz 
 
Eventuelt 
Bestyrelsen henviser dem der er interesseret i loppemarked og kræmmermarked at tilmelde sig til de to 
markeder ved Sommerfesten i Jyllinge på www.sommerfestijyllinge.dk. 
 
Vedtagelsen om motoriserede maskiner udsendes på en side for sig selv, efter forslag fra Jørgen Schwartz 
idet han mente, at IKKE mange læste referatet.  
 
Dirigenten takkede af kl.22.00   
 
Formand: Mogens roed Løyche      
Dirigent: Dan P. Nymann         
Referent/Kasser: Kurt Ander 
 
Jyllinge d. 23. maj. 2006 
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