Grundejerkomiteen Rosenvænget
Dansk Financia A/S, Rosenvængets Hovedvej 6, 2100 København Ø

Referat af Generalforsamling afholdt 28. marts 2006
Generalforsamlingen blev afholdt den 28. marts 2006 kl. 17 – 18.30 med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra Komiteen om foreningens virksomhed
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Godkendelse af budgetforslag og eventuelle stigninger i kontingent
5. Forslag fra Komiteen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af ordinære medlemmer til Komiteen
8. Valg af 1. og 2. suppleant til Komiteen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt.
Der var 17 fremmødte til Generalforsamlingen inklusive komiteen.
1. Valg af dirigent og referent
John Engel (JE) blev valgt til dirigent. Niels Ulrik Ottesen (NUO) blev valgt til referent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Beretning fra Komiteen om foreningens virksomhed
Jørgen P. Bansler (JPB) gennemgik den udsendte skriftlige beretning. Hans Henrik
Kondrup (HHK) spurgte om der er pligt til at være medlem af Komiteen. Komiteen er af
den opfattelse at grundejere er pligtige at være medlem af Komiteen både i kraft af
vedtægten og ejerskab til grundene. Komiteen vil snarest rette henvendelse til HHK som
angivet i beretningen side 2 øverst. HHK finder det urimeligt at han via kontingentet til
Komiteen skal bidrage til at der føres sag imod hans interesser. Mona Crone (MC) spurgte
om kommunens overtagelse af vejene kan sammenlignes med ekspropriation. Komiteen
mener ikke det er tilfældet. Nis Nissen (NN) påpegede at kommunens overtagelse af
vejene vil mindske Komiteens omkostninger til vedligeholdelse, renholdelsel og
snerydning på sigt. NN anmodede om at cykelstiens afslutning på Kriegersvej markeres
bedre. Komiteen er opmærksom på behov for bedre markeringer. Per Frydendal (PF)
nævnte at der sker gennemkørsel med bil ved afspærringen på Rosenvængets Hovedvej.
På MC’s spørgsmål om variabel contra fast rente på Komiteens lån svarede JE at fast rente
ikke var en relevant mulighed, da Komiteen ikke har fast ejendom at stille som sikkerhed
for lånet. Parkeringsproblemerne blev debatteret.
Den skriftlige beretning blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Jens Rickelt (JR) gennemgik regnskabet. NN nævnte at garagen ikke er ryddet og at der
må påregnes yderliger omkostninger til leje af garage.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Godkendelse af budgetforslag og eventuelle stigninger i kontingent
JR gennemgik budgettet. Posten 40.000 kr. til konsulentbistand skal rettes til 50.000 kr.
HHK påpegede at det afsatte beløb til rentebetalinger forekommer højt.
Budgettet blev godkendt.
5. Forslag fra Komiteen
Ingen.
6. Forslag fra medlemmerne
Forslaget fra Bjarke Vejby blev debatteret. Komiteen er enig i BVs problemformulering,
men ønsker ikke at blive låst fast på de løsninger forslaget anviser. Ursula Krabbe (UK)
påpegede at udkørsel er et problem. Komiteen er enig i at markeringer kan komme på tale
og at steler skal overvejes på ny, jævnfør de retninglinjer i beretningen, som komiteen vil
arbejde efter. Generalforsamlingen vedtog med 16 stemmer mod 1 at lade Komiteen
arbejde videre med denne sag, jævnfør beretningen. Emnet behandles igen på næste
generalforsamling.
7. Valg af ordinære medlemmer til Komiteen
Med undtagelse af Ingrid Bruun, som ikke stillede op til genvalg, blev de nuværende
medlemmer genvalgt. Herudover blev Per Frydenlund valgt.
8. Valg af 1. og 2. suppleant til Komiteen
JE fratræder som 1. suppleant. Ingen suppleanter stillede op.
9. Valg af revisor
Revisor blev genvalgt.
10. Eventuelt.
Peter Vegge takkede på Komiteens vegne John Engel for det store arbejde han har gjort
for komiteen – særligt i forbindelse med helhedsplanen.
Se www.rosenvaenget.net for yderligere oplysninger i årets løb.

John Engel
Dirigent

Niels Ulrik Ottesen
Referent
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