
Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen

Grønnemosegaard d. 24. marts 2021 kl  20:00 -

Generalforsamling afholdt online på TEAMS pga Corona restriktioner!

1. Valg af dirigent
På forsamlingen valgtes:

Referent:  Jesper Funk

Dirigent:  Jesper Dannisøe

Generalforsamlingen 2021 var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Invitation til Generalforsamlingen blev udsendt via PBS opkrævning med betaling

den 11-3-2021 og er udsendt mere end 14 dage før den 24-3-2021 ifølge vedtægterne.

Der blev efterfølgende sendt link ud til den mødet!

Der var 12-13  online ved mødets start

På grund af at generalforsamlingen 2020 blev aflyst dækker dette også 2020!

2. Formandens beretning
Perioden der gik. 2019-2021

1. Byggeri Holmevej 9-15.

Holmevej 9-15 står nu færdigt med  4 ældrevenlige boliger i et plan.

Byggeriet står pænt og der er plantet hække ud mod Garhøj og ud mod vej

er der også plantet hæk.

Bestyrelsen havde håbet på at området blev udlagt som park, men

vi var oppe mod nølende naturfredningsnævn, samt politiske kræfter

som så penge før grønne arealer!

Vi er dog alle sammen glade for at byggeriet trods alt falder godt ind i området

samt de søde beboere der er kommet til vores område.

Velkommen til dem alle!

2. Hjertestarter.

Der er kommet 2 hjertestartere i foreningen

Den ene på Grønnemose Alle 111 og den  anden Højvangen 58!

Tilgængelig hele døgnet.

Foreningen afholder udgift til strøm samt efter 3 år serviceaftale på den

på Grønnemose Alle 111.



Der er 6 fra foreningen der har deltaget i kursus og nogle er tilmeldt som

Hjerteløbere i Trygfonden.

I Søborg Magle kirke Grønnemose Alle 77 er der inden for en hjertestarter og

den er tilgængelig,  men kun i åbningstiden vel at bemærke.

3. Arrangementer/Forenings møder

3.1 Fastelavn Lørdag den 22 Februar 2020 kl. 14.00 

Tøndeslagning for alle foreningens medlemmer med børn/tilknyttede børn
på Garhøj - Holmevej 9-15

Der var ialt 124 tilmeldte som havde en fornøjelig tøndeslagning.
 

Præmier til kattekonger og -dronninger 
Godteposer blev uddelt til alle børnene og fastelavnsboller til de voksne

3.2 Møde om foreninger ”Sammenslutningen af Grundejerforeninger”

11/5 2020. Mødet blev aflyst på grund af corona smitten.
https://www.grfsamgladsaxe.dk

3.3 Sankt Hans aften den 23/6 2020 på Garhøjen Holmevej 9-15
!

Blev aflyst pga Corona og forsamlingsforbudet.

3.4  Delegeret møde ”Sammenslutningen af Grundejerforeninger”
planlagt til afholdelse den 21. april 2020 kl. 19-21.30 blev den 22/3-2020
udskudt på ubestemt tid!

https://www.grfsamgladsaxe.dk

3.5 Byrådets møde med grundejerne d. 11 maj 2020
Mødet blev aflyst pga Corona situationen og forsamlingsforbudet.

3.6 Fibernet fra Gigabit og TDC.

Både Gigabit og TDC har været i gang med at forbedre vores muligheder for

at få hurtigt fibernet til dem, der har bedt om dette det seneste års tid!

Vi har i bestyrelsen kæmpet med at få kommunen til at sørge for at de skader

opgravningen har medført på fortov og vejbelægning bliver udbedret.

Har medført at der er blevet ændret i styring og opfølgning og projektleder

er udskiftet hos TDC i den forbindelse.

https://www.grfsamgladsaxe.dk
https://www.grfsamgladsaxe.dk


Vi opfordrer alle til at bruge Appen Tip Gladsaxe eller Gladsaxes kommunes

hjemmeside.

Klik på link her

3.7 Bestyrelsen har seneste år gået vejsyn og indberettet fejl og
mangler til kommunen og til grundejere.
Stor tak til alle der sørger for at holde fortov pænt samt klipper hække,

og beplantning ind så det er nemt at færdes i kvarteret.

Tak for at salte og holde fortov fri for is og sne de gange det har været nødvendigt

i år.

Der skal også lyde tak til at man sørger for at parkere hensigtsmæssigt

i området så service køretøjer kan komme uhindret frem.

3.8 Bestyrelsen forsøgte at fejre vores 100 års jubilæum 2019, men måtte
aflyse pga for få tilmeldinger. Det var rigtig ærgerligt!
Stor tak til Lone for at skaffe musik og lokaler mm samt til den øvrige
bestyrelse mht mad og drikke!

Grundejerforeningen Grønnemosegårds

100 års Jubilæums fest for foreningens medlemmer

Lørdag d. 28 – 9 – 2019

Kl. 16:30 – 22:00

Kildebakkegårds alle 165 i festsalen

Du får en 3 retters menu med 3 genstande fri valg mellen

Vores egen brygget Jubilæums øl , vand og vin

Kaffe / te m.m.

Derefter er der Dans til live musik

Du skal bare tilmelde dig / jer

Betale kun 150 kr pr. person på mobilpay 90802

Inden d. 1 – 9 – 2019

skrive venligst adresse i bemærkningsfeltet

Du /I er først tilmeldt når vi har modtaget din betaling

Husk at tage tallerken, kniv, gaffel, dessertske

Glas og kop med.

Så har bestyrelsen sørget for festen

3.9 Dele af bestyrelsen har været i gang med at lave et 100 års jubilæumsskrift
som beskriver hvad der er sket i området siden foreningen blev startet!

Stor tak til alle dem der har bidraget med dette kæmpe projekt og i vil alle

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/veje-og-trafik/tip-kommunen


kunne se resultatet snart når det udgives!

3.10 Nabohjælp - Vi opfordrer dig til tilmelde sig på https://nabohjælp.dk

3.11 Nabolån - Hvad skal der ske med det.  https://nabolån.dk/

3.12 Vild med vilje - Se resultatet i Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen

I forbindelse med plejeplanen for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen,

er der udsat 3 vilde heste og der er lavet hundefold samt fritlagt kilde

og kalk klippe.

Der er også etableret en hunde gård, hvor du kan lade din hund(e) løbe

frit og møde andre hunde.

3.13 Bestyrelsen håber at vi snart kan komme i gang med arrangementer

i foreningen og glæder os til at vi alle kan mødes fysisk igen!

Vi er digitale nu så følg med på vores hjemmeside som er blevet

opgraderet.

Http://Groennemosegaard.dk og virker på alle devices!

Formandens beretning blev godkendt

http://groennemosegaard.dk


3. Regnskab 2019 - 2020

Er revideret og godkendt!





Regnskab blev godkendt!

Budget 2021

Foreligger ikke pga stor usikkerhed på i forbindelse med corona.

Kontingent for 2022

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 100 kr.

Kontingentet blev fastholdt på 100 DKK årligt pr. husstand

Godkendt

5. Indkomne forslag.
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer!

6. Valg af kasserer for 2 år.
Nina Hanberg (valgt)

6.a Valg af formand 1 år!
Jesper Funk (valgt)

7. Valg af 2 bestyrelses medlemmer for 2 år.
Søren Færch  (valgt)
Jesper Dannisøe  (valgt)

7..a Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år
Dorte Lykkegaard Korsbech (valgt)

8. Valg af 2 suppleanter.
Jacob Vind (genopstiller ikke)

Vi takker for den store indsats med en lille ting!

Lone Bløcher (valgt)

Der var ingen der meldte sig som suppleant.

9. Valg af 1 revisor for 2 år.
Peter Høybye er på valg    (Valgt)

9.a . Valg af 1 revisor for 1 år.
Tina  Krag genopstiller ikke.

Vi takker for den store indsats med en lille ting!

Irene Vind stiller op  (Valgt)



10. Eventuelt.
Vores kasserer Nina Hanberg har 30 års jubilæum og  det vil vi have lov til at belønne med en

lille gave og stor tak for arbejdet!

Stor tak til Jacob Vind (som trækker sig) for det store arbejde i bestyrelsen og

for at lægge hus til og der er en lille hilsen på vej!

Bestyrelsen vil gerne opfordre GF deltagerne til at give deres mening  til kende om

hvilke typer  arrangementer, de gerne ser gennemført i foreningen og vi håber I vil komme

med jeres forslag herunder Eventuelt:

● Naturvandringer
● Haveindretning
● Brygning af vin, cider, øl? Smagning af samme?
● Klimatiltag og foredrag?
● Besøg af politikere fra kommunen?
● Rejseforedrag
● Loppemarked

Tove Graulund havde opfordring til at passe på, hvornår der slås græs og
hvor på Garhøj området.
Der er mange krokus rundt om det store træ ved vejen.
Løgplanter må ikke slås, førend de er visnet ned.
Til gengæld kunne det overvejes at undlade at slå nogle områder med brændenælder
for at sikre sommerfugle i området

https://haveselskabet.dk/levesteder-til-sommerfugle-og-mad-til-larverne

Beplantning på Garhøjen - Forbedring af biodiversitet samt flere blomstrende ting!

Der er aftalt møde med ny leder for Vej og Park når corona situationen tillader det.
Der tages hensyn til boldbane og sikkerhed samt vores brug af området.

Generalforsamling blev gennemført i god ro og orden.

Jesper D lavede et godt foredrag om kinder.
Det var en god gennemgang af området og Høje Gladsaxe park og
kendte kilder og typer af disse rundt omkring, som kunne være interessant
at besøge også i corona tiden!

Vi takker for det fine foredrag!
Tak til alle der deltog online i mødet.

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhaveselskabet.dk%2Flevesteder-til-sommerfugle-og-mad-til-larverne&data=04%7C01%7C%7C6a9b05047033478d8d3a08d8eefedb90%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637522125676875450%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yazlh9PUTVI4m4Li4E5Qo1uV6Sl9woGbtl9fN7eGD%2FY%3D&reserved=0

