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Referat af grundejerforeningen Voldens generalforsamling den 12. marts 2008 på Benløse Kro. 
 
1. Valg af dirigent. Lars Tegl Rasmussen, 76B blev valgt som dirigent. Dirigenten  

konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  4 forslag modtaget.  
2. Formandens beretning. Formanden takkede for det store fremmøde. Formandens 

beretning (se bilag) blev, efter debat, godkendt. Generel tilfredshed. Beretningen kan 
læses på hjemmesiden www.grundvold.1go.dk 

3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning  
samt godkendelse af årsregnskabet. Hanne Rasmussen gennemgik regnskabet, som 
viste et overskud efter hensættelser på kr. 22.688,-          Årsregnskabet  blev godkendt af 
generalforsamlingen.  

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om 
fastsættelse af kontingent. Budget gennemgået. P.g.a ny gadelampe og reparation af 
vej bliver der et underskud på kr. 51.000. Beløbet dækkes af bankbeholdningen, så 
kontingentet bliver uændret. Efter afstemning af de 4 indkomne forslag blev budget 2008 
godkendt.  

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Lars Tegl Rasmussen, nr. 76B, blev valgt.  Per 
Bligaard, sekretær, nr.  28B, blev genvalgt.     

6. Valg af 2 suppleanter. Kurt Themsen, nr. 82, blev genvalgt. Malene Farre, nr. 18C,  blev 
nyvalgt. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.  Bente Jacobsen, Fluebæksvej 62 A blev genvalgt 
som revisor. Britt  Cervin, nr. 54 A , blev genvalgt som revisorsuppleant. 

8. Indkomne forslag.                                                                                                                                                                                                                                                   
Forslag nr. 1)  I forbindelse med containeren i juni, der for det meste benyttes til 
hækaffald. Man burde bestille to stk. store containere og undvære den lille, da den 
næsten aldrig er fyldt  alligevel.  Vedtaget som prøveperiode i 2008 og opstilles 2 
steder (en container, hvor den plejer at blive sat op, og en container ud for 
Fluebæksvej 64a).                                                                                                         
Forslag nr. 2) At der en weekend om året bliver bestilt 2 store containere til stor-skrald, 
minus hårde hvidevarer m.m.  Ikke vedtaget, men en stor opfordring fra 
generalforsamlingen til nabohjælp.                                                             Forslag nr. 3) 
Man kunne lave en stor opslagstavle evt. ved legepladsen: Så kun-ne folk  evt sætte ting 
til salg eller hvad man nu havde på hjerte. Ikke vedtaget Forsalg nr. 4) Forbud mod at 
anskaffe, eller have, kamp/muskelhunde i bebyg-gelsen. Ikke vedtaget 

9. Eventuelt.  Pris og behov for vedligehold af legepladsen blev drøftet, samt debat om 
retablering efter nedlægning af fibernet. Debat om lokalområder, bl. a ved nr. 8, hvor 
bil/busser kører på græs-rabatter. Bestyrelsen tilbød igen at levere store sten til udsatte 
græsarealer. Alternativt et skaffe SF sten, som beboerne selv skulle lægge. Bestyrelsen 
justerer løbende aftalen med gartneren, men grundejere har selv vedligeholdelsespligten 
for egne grønne rabatter. Dirigenten afsluttede kl. 20:15 generalforsamlingen og takkede 
for god ro og orden.   

 


