
 

Referat af Generalforsamling den 30. marts 2005  
 
1: Valg af dirigent – Dan Nymann enstemmigt valgt. 
     Konstateret at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne. 
2: Formandens beretning oplæst - enstemmigt godkendt. 
3: Kassererens beretning oplæst af formanden (kassereren forhindret) - enstemmigt godkendt. 
4: Forslag fra Bestyrelsen - Loppemarked / Medlemmer – ingen forslag. 
5: Fastsættelse af kontingent – enstemmigt vedtaget til fortsat kr. 0,00 for indeværende år med 950,- kr. 
    i indflytterafgift for nye husejere. 
6: Valg af bestyrelse – Formand og næstformand enstemmigt genvalgt. Kasserer ønskede ikke genvalg.  
    Som ny kasserer blev valgt Kurt Larsen 
7: Valg af revisorer – Valgte revisorer enstemmigt genvalgt. 
8: Eventuelt – Orientering til nye medlemmer om foreningens og bestyrelsens arbejde. 
 
Noter: 
Ad 2: 
Formanden berettede om Trafikstøjudvalgets aktiviteter i den forløbne periode. Det ser nu til, at Teknisk Forvaltning, 
trods mange års negative indstilling vil noget ved trafikstøjproblemerne i foreningens område. Der vil udlægges 
støjdæmpende asfalt på den del af Værebrovej, der går gennem foreningens område, når denne skal renoveres. Det er 
planlagt, at der etableres lyskryds ved Værebrovej/Jyllinge Parkvej. 
Bl.a. grundet en mangeårig påvirkning fra Trafikstøjudvalget - GF Lindebjerg, er der nu opnået en positiv politisk 
indstilling til at øge trafiksikkerheden og nedsætte støjniveauet i bl.a. Jyllinge, ved at indføre 40 km/t zoner i store dele af 
Jyllinge. Desværre har de ”bestemmende” politiske partier ikke fundet det relevant at indføre 40 km/t zoner på bl.a. den 
del af Værebrovej og Møllevej, der omhandler foreningens område til trods for, at der specielt på disse strækninger ofte 
køres med særdeles høje hastigheder. Trafikstøjudvalget er af den opfattelse, at der er tale om en bevidst politisk 
chikane fra ”borgmesterpartiet” med støtte fra Dansk Folkeparti grundet vores aggressive aktivitet for at få reduceret 
såvel støj- samt fartproblemerne på Værebrovej, Lindebjergvej og Møllevej, hvilket vi finder stærkt kritisabelt.     
 
AD 3: 
Der blev her redegjort for udgifter til Internet samt reklameindtægter. Tilslutningsafgift for nye tilflyttere er fortsat kr. 
950,00 hvorefter de efter nugældende regler vil være kontingentfri fremover.  
Foreningens indtægter består dels af renteindtægter og dels af tilslutningsgebyr fra nye tilflyttere, hvilket på nuværende 
tidspunkt dækker foreningens administrative udgifter. 
 
Ad4: 
Bestyrelsen vil rundsende et forslag til afholdelse af et Loppemarked for foreningens medlemmer i maj 2005  
 
Ad 8: 
Bestyrelsen har igen modtaget klager over benyttelse af motoriserede haveredskaber som hæk- og plæneklippere, 
kompostkværne og motorsave der er i strid med vedtagne regler, der forbyder brug af disse i tidsrummet fra lørdag kl. 
12.00 samt søndag. Vi skal derfor kraftigt henstille at disse regler overholdes.      
 
Bestyrelse  
 Formand Mogens Roed Løyche Brillantvej 30  Telf.: 46 73 12 19 
 Næstformand Dan Nymann  Brillantvej 24  Telf.: 46 78 95 01 
 Kasserer Kurt Larsen  Juvelvej 4  Telf.: 46 73 22 06 
 
 Revisorer Hans Thomsen 
  Carsten Bruun 
 
Jyllinge, 11. april 2005   

  Mogens Roed Løyche                 Dan P. Nymann 
Mogens Roed Løyche  Dan P. Nymann 

  Formand   Dirigent 
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