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Dirigent: Sekretær:

Ordinær generalforsamling i Grf. Sdr. Hanssted d. 30 april 2019 på Hanssted Skole.

Formanden Birgit Philipp bød velkommen.

1) Da der ikke var kontroverselle ting på programmet, foreslog hun sig selv som dirigent. Der
var ikke andre forslag, så hun blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten takkede for valget, konstaterede generalforsamlingen som lovligt indvarslet og optalte 15
stemmeberettiget medlemmer som fremmødte.

Som mødesekretær foresloges og valgtes Peter Bagger Nielsen.

2) Sekretæren oplæste protokollen for generalforsamlingen d. 24 april 2018. Der var ingen
bemærkninger til protokollen, så den blev enstemmigt godkendt.

3) Birgit Philipp henviste der den udsendte skriftlige beretning,

Veje: Vi har i indeværende år kun brugt under 10.000 kr. på vejreparation, idet vores eventuelle

deltagelse i Maribovej ikke blev til noget, og de resterende veje kun blev repareret i det omfang der var

større skader eller skader til fare for sikkerheden.

M.h.t. Maribovej, så blev vi først opmærksom på, at Ndr.H. havde et projekt i gang 2 uger før de startede,

hvor de bad om at få en fuldmagt til at fjerne bumpene på Maribovej. Selv om vi var meget uforstående

overfor at vi ikke havde været inddraget noget før, gav vi til kende, at vi godt ville være med til at dele

udgifterne til Maribovej og tilhørende projicerede forhøjede vejbaner i krydsene ba-ma, ny-ma og na-ma.

Det ville beløbe sig til i underkanten af 800.000 kr. Det viste sig senere, at kommunen ikke kunne godkende

de forhøjede vejkryds p.gr.a for kort og/ eller for lang afstand mellem nye og gamle bump. Vi ville så være

nydt til at omlægge samtlige vore eksisterende bump, og det kunne vi ikke godkende. Vi meddelte så, at vi

ikke kunne deltage i omlægningen af Maribovej, men at vi forventede at de gamle bump ville blive

reetableret på samme steder så de var før, uden udgift for os.

Der var nogle spørgsmål til, om Ndr.H. ville genetablere deres bump, alle og ikke kun på Maribovej, og også

helst i år, for ikke en kommende vinter ville ødelægge specielt meget der hvor der har været fræset bump

væk.

Det var bestyrelsens klare opfattelse, at Ndr.H. ville inden for længe lægge nye bump.

Kirsebærtræ: Vores kirsebærtræ på trekanten var efterhånden blevet så svækket, at der var fare for at

større grene kunne brække af. Flere grene var også begyndt at visne, så vi besluttede at for træet udskiftet.

Vi har så plantet et nyt store træ at samme art. Vi har også indgået en vandingsaftale med en gartner, som

skal give træet ca. 60 liter vand og ugen indtil november.

Hjemmesiden: Vi arbejder på en ny side, som forhåbentlig meget snart bliver funktionsdygtig.

Klimaveje: Nakskovvej er jo udpejet som klimavej, men Hofor har endnu ikke udarbejdet nogen plan for

udformningen af sådanne veje. Så vi må afvente og se hvad de finder på.

Parkering: Vi har jo set at udlejningsbiler og licingbiler bliver parkeret i vort område i længere tid af gangen,

og ofte til gene for vore egne beboere og gæster. Vi har jo en servitut på vor matrikler, der siger, at vi ikke
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må drive erhverv fra Parcellen. Vores matrikel inkluderer halv vejbane. Kan man så sige, at det er rimeligt at

fremmede må drive erhverv (udlejning af biler) fra vores grunde?

Peter Bagger henviste til den løsning der er blevet etableret ved Flintholm og Vanløse station, nemlig fra 7

morgen til 6 aften er der blevet lavet en 3 timers parkeringszone, dog således at beboere har fået en

beboerlicens plus gæstekort. Det vil kunne forhindre fremmed parkering, men vil naturligvis også være til

en vis gene for os selv. Men det var måske en overvejelse værd.

Herefter satte dirigenten beretningen til afstemning. Den blev enstemmigt godkendt.

4) Da vor kasserer var bortrejst, blev regnskabet forelagt af formanden Birgit Philipp.

Hun henviste til det udsendte reviderede regnskab. Der har kun været brugt et mindre beløb på vedlige-

holdelse af veje, og ellers er der ikke store udsving i forhold til budgettet.

Dirigenten satte regnskabet til afstemning, og det blev enstemmigt vedtaget.

5) Budgettet er også udsendt, og følger linjen fra tidlige budgetter. Hvis man godkender

budgettet indebærer det også at bestyrelseshonoraet bliver godkendt.

Der var ingen bemærkninger til budgettet som herefter blev enstemmigt godkendt.

6) Bestyrelsens forslag til kontingent er uændret. Det blev enstemmigt godkendt.

7) Kasserer Jan Treu blev foreslået og enstemmigt genvalgt

Best. Medl. Peter Bagger Nielsen blev foreslået og enstemmigt genvalgt

Best.medl. Charlotte Pedersen blev foreslået og enstemmigt genvalgt

Best.sup. Jespet Stahl Hein foreslået og enstemmigt genvalgt.

Best.supp. Thomas Krogh, Ba. 10 blev foreslået og enstemmigt valgt

Revisor Carsten Deulerant na. 124 blev foreslået og enstemmigt valgt

Et medl. Til at tegne foreningen Peter Bagger Nielsen foreslået og genvalgt.

8) Jan Bøje ville gerne anbefale, at man når man skulle lave den store renovering, rådførte sig

med kompetente rådgivere, og benyttet folk der havde forstand på f.x. asfalt.

Der var en del snak om belysningen og hvem der står for vedligehold ved Danshøj Station.

Der blev også spurgt til sikring af skoleveje, især efter bumpene er fjernet i Nndr.Hanst. Vi

havde jo i samarbejde med Hanssted Skole lavet et project med sikre skoleveje, men de kom

ikke i betragtning i Kommunen. Så lige nu vil vi holde Ndr.Hanst. fast på igen at lave bump.

Helt nede bag na. 133 er der en sti der ender i et hul i hegnet ind mod banen. Man ville

prøve at henvende sig til Bane Danmark, om det kunne sikres.

Der blev spurgt om Nakskovvej og Grøn Cykelstier. Der er intet nyt, men den står i planerne.

Hjertestartere i vort område, Hvor er de, og hvordan er de tilgængelige?


