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 Hørsholm den 5. oktober 2017 
 
 
Til medlemmerne  
 
 

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling i grundejerforeningen 

 
Onsdag den 25. oktober 2017, kl. 19:30  

i Kulturhus Trommen,  1. sal  
( Benyt Sundhedskort og PIN kode for adgang til Biblioteket.) 

-------------------- 
 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 
1. Valg af dirigent 
 
2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 Der henvises til den vedlagte årsberetning. 
 
3. Forslag 

3.1 Forslag fra Sven Johansen, Ga 16 om etablering af blomstereng. 
3.2 Forslag fra bestyrelsen om at opretholde varmeforsyningen hele året. 
3.3 Forslag fra bestyrelsen om i videst muligt omfang at benytte elektronisk post til 

foreningens medlemmer. 
 

4. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse 
 Revideret årsregnskab er vedlagt denne indkaldelse 
 
5. Vedtagelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af næste års kontingent 
 
6. Valg af bestyrelse (§15) 
 
7. Valg af revisor (§21) 
 
8. Eventuelt 

 

----------- 
 
 
Ad. 3.1 Etablering af Blomstereng. 
Den del af fællesarealet, der er udlagt som klippet/ uklippede områder, udgør en slags monokultur bestående 
af få græsarter. Det skyldes at jorden er næringsrig, så græsset kvæler alle de planter, vi normalt finder på 
engarealer med næringsfattig jord og med et væld af blomster fra forår til tidligt efterår. Det er efterstræbt af de 
fleste af os. 
Vi kan selv skabe en blomstereng her hos os ved at følge forslagene i ’Plejeplan for Usserød Ådal’ (findes 
på Kommunens hjemmeside (http://www.horsholm.dk/media/1119/plejeplan-for-usseroed-aadal.pdf)). De går i 
korthed ud på at klippe området (høstslet) og fjerne det afklippede materiale en til to gange om året. Derved 
udpines jorden, og i løbet af nogle år vil et hav af vilde planter rykke ind. 
Lad os gøre et forsøg for eks. på området vest for Krokusvej ulige numre, det er nok den kedeligste del af 
fællesarealet. Ved at droppe klipningen af randbeplantningen sparer vi ca. 7000 kr., der rigelig kan dække 
udgifterne til at gøre vores fællesareal smukkere. 
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Ad 3.2 Varmeforsyning hele året. 
På grund af den kølige sommer har varmeforsyningen været opretholdholdt hele sommeren. Dette har 
efterkommet et ønske fra mange beboere. Bestyrelsen foreslår at man fremover fortsætter med at opretholde 
varmeforsyningen hele sommeren. Tidligere har varmeforsyningen været afbrudt når nattemperaturen i 
perioder var over 10 oC (typisk fra medio juni til udgangen af august). Merudgifterne til varme er skønsmæssigt 
10 Kr pr hus pr dag, (ca 750 Kr pr hus) i kølige somre og væsentligt mindre i varme somre. 
 
 
Ad 3.3 Brug af elektronisk post. 
For at lette bestyrelsens informationsarbejde, ønskes tilslutning til i videst muligt omfang at anvende 
elektronisk post enten direkte eller ved brug af foreningens hjemmeside. 
Brugen af elektronisk post forudsætter, at foreningens medlemmer holder bestyrelsen informeret om den 
mailadresse, hvortil post ønskes afsendt. 
Udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og af årsregnskab vil indtil vedtægterne ændres fortsat ske på 
papir. 
 
 
Ad. 6 Følgende er på valg: 

• Jens Kirkegaard, Kr 8. 

• Leif Henriksen, Kr 15.  Genopstiller ikke. 

• Merete Bak Bertelsen  (suppleant)  Ge 1. 

• Martin Bährenz   (suppleant)  Fr 7. Genopstiller ikke. 

.  
 
Ad. 7 Bestyrelsen foreslår genvalg af Bent Lynghard, Gardeniavej 12 som revisor for foreningen. 
 
Der kan afgives stemme iht. vedtægterne § 12. se http://gfmortenstrupvej.dk/om-foreningen/vedtaegter/  
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  


