
Referat af generelforsamling for Grundejerforeningen 

Grønnemosegaard d. 31. marts 2016 
 

1. Valg af dirigent 
På forsamlingen valgtes: 

Referent: Jacob Vind 

Dirigent: Jesper Funk 

Generalforsamlingen blev konstateret korrekt indkaldt. 14 ud af 350 husstande tilstede.  

2. Formandens beretning 
På generelforsamlingen aflagde formanden beretning for året om de aktiviteter der har været arbejdet 

med i år. Udover de tilbagevendende aktiviteter med fastelavn, Sankt Hans mv. var der især fokus på at få 

sat skilte op med Nabo Hjælp. Derudover har der været gennemgang af området efter afslutning af 

vandseparations projektet. 

 I det kommende år vil vi arbejde med at udbrede Nabohjælp samt at følge op på at 4gs (Garhøj matriklen) 

forbliver til fritidsformål. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskab 
Sammen med regnskabet for 2015 og budgettet for det kommende år 2016, blev det besluttet, at fastholde 

kontingentet på 100 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budgettet for 2016 regner vi med ca. går i 0, dvs. vi regner med at bruge de 26.000 der kommer ind i 

kontingenter.  

 

4. Kontingent for 2016.  
Kontingentet blev fastholdt på 100 DKK årligt pr. husstand 

 

5. Indkomne forslag. 
Vi vil prøve at bevare grunden ved siden af Garhøj (4GS) til rekreative formål. 

Det blev foreslået at tage kontakt til Niels Rasmussen fra Gladsaxebladet for at få opmærksomhed på 

ovenstående. 

Vi fik opbakning til arbejdet med dette. 



 

 

6. Valg af formand. 
 
Jesper Funk (er villig til valg)  - blev genvalgt 

 

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem 

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem  

Dorte Lykkegaard Korsbech (er villig til valg) -  blev genvalgt 

 

8. Valg af 2 suppleanter. 
 

Jacob Vind(er villig til genvalg) som 1. suppleant. - blev genvalgt 

Jesper Dannisøe (er villig til genvalg) som 2. suppleant. - blev genvalgt 

 

9. Valg af 1 revisor. 
 Marianne Clausen er på valg - blev genvalgt 

 

 

10. Eventuelt 
 

Der blev nævnt følgende: 

 

 Glas/aviscontainers som ikke længere tømmes (ved Holmevej), vi lovede at kontakte kommunen 

 

 Dårlig mobildækning ved nederste del af Holmevej. 

 

 Forslag om grus eller flis ved indgangen til den højtliggende græsplane i Høje Gladsaxe parken. 

 

Bestyrelsen vil tage disse punkter op på næste møde. 

 

 

------------ 

 

 

Efter generalforsamlingen var der besøg af ”Den friske anlægsgartner” som tog to konsulenter med fra 

Gladsaxe kommune.  

 

De holdt et interessant oplæg omkring håndtering af regnvand på egen grund. 

 

Der er sat nye skilte om Nabohjælp er op. Vi vil kraftigt opfordre på at man tilmelder sig på 

www.nabohjælp.dk og følger de videre opfordringer på siden. 


