
 

Benny Pedersen, Knuds Allé 23, 2800 Lyngby, telefon 44 98 93 34 

 

Referat fra generalforsamling 30. marts 2016, kl. 19:15. 

1 Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jan Winkel, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2 Formandens beretning 

Beretningen var omdelt sammen med indkaldelsen. Formanden tilføjede et par yderligere 

punkter. 

Vi er i gang med at lave en ny velkomstfolder.  

Der er kommet mange spørgsmål til mødet med byrådet. 

Et medlem mente at bestyrelsen er for reaktiv f.eks. vedr. cykelstier på Møllemarken/Triumfvej. 

Formanden kunne fortælle at foreningen ikke får besked fra kommunen om projekter i 

foreningens område. 

Pia Skou (som er medlem af byrådet) fortalte at projektet på Kong Hans Alle var forsinket på 

grund af manglende dele til vandafledningen.  

Beretningen blev derefter taget til efterretning. 

 

3 Kassererens forelæggelse af regnskab 

Året udviser et underskud på kr. 4.290. Egenkapitalen var ved årets udgang kr. 173.016. 

Foreningen har 477 medlemmer. Der er i årets løb kommet 9 nyindmeldte og 32 er blevet 

ekskluderet p.gr.a. manglende betaling.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen havde foreslået at forhøje kontingentet til kr. 110. Det blev vedtaget. 

 

5 Indkomne forslag 
Der var indkommet et forslag til vedtægtsændringer, så begrebet ’eksklusion’ undgås ved 

manglende betaling. Dirigenten foreslog, at der til næste år udarbejdes et revideret forslag der 

tager højde for dette forhold. Det blev vedtaget. 



 

 

 

6 Valg til bestyrelse mv. 

På valg, og alle villige til genvalg, var formanden, bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Sornum og 

Jakob Alstrup, revisor Peter Buron, bestyrelsessuppleant Alfred Qvistgaard og revisorsuppleant 

Johnny Kjærsgaard. Derudover ønskede Kristian Voight fra Møllemarken 62 valg til bestyrelsen. 

Først blev formanden genvalgt, hvorefter Kirsten Sornum trak sin opstilling tilbage hvorved 

Kristian kunne vælges og Jakob Alstrup genvælges sammen med bestyrelsessuppleant og 

revisorsuppleant. Formanden takkede Kirsten for hendes tid i bestyrelsen. 

 

7 Eventuelt 

Et medlem beklagede den meget mangelfulde kommunikation vedr. projektet med cykelstier og 

fjernvarme på Kong Hans Alle. 

Der blev spurgt til opsætning af skilte for Nabohjælp og formanden kunne fortælle, at det er op 

til beboere på den enkelte vej at melde sig ind og arrangere opsætning af skilte. 

Der var forslag om at bruge et andet lokale med bedre akustik for hørehæmmede, men det var 

generalforsamlingen ikke indstillet på. 

 

 

 

 

Således passeret. 

 

 

 

 

Jan Winkel, dirigent 

 

 

 

Efter generalforsamlingen kom Klima og Natur og fortalte om regnvandsløsninger i private haver. 


