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Agenda 
 

1. Fra sidste møde 
2. Generalforsamling 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Snerydning 
5. Tagsagen – Solbærvej 35 
6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

Pkt. Referat/Beslutning Ansv. Termin 

1. Punkter fra sidste møde: 

Trafiksag: 

Grundejerforeningen har stadig ikke fået resultater af trafikmålingen 

foretaget i oktober 2009. Formanden retter henvendelse til kommunen for 

status i sagen. 

 

 

 

 

 

Claus 

 

2. Generalforsamling: 

Dette års generalforsamling vil blive afholdt 27. februar 2011 kl. 9.00 i 

Ravnholtskolens kantine.  

Da fastelavn i 2011 først falder i uge 9 (6. marts), som ligger efter det 

tidspunkt hvor generalforsamlingen ifølge vedtægerne skal være afholdt, 

vil der ikke blive afholdt fastelavnsarrangement i år. 

Lokale/kantinen (er bestilt) 

Indkøb af rundstykker, smør, marmelade, gl. dansk osv. 

Udarbejdelse af indkaldelse til generalforsamling 

 

 

 

 

3. Godkendelse af regnskab: Foreningens regnskab for 2010 blev godkendt 

af bestyrelsen. 
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4. Snerydning:  

Allerød Kommunes beslutning om besparelser på snerydningsområdet 

samt den lange og hårde vinter har sat sine kraftige spor i grundejer-

foreningen. Flere kraftige snefald med betydelige mængder sne har i 

november/december betydet trafikale problemer, især på Solbærvej. 

Udover bestyrelsens egne overvejelser har formanden henover vinteren 

modtaget fem henvendelser fra beboere i grundejerforeningen, der ville 

stille forslag om oprettelse af en snerydningsordning.  

Bestyrelsen diskuterede på denne baggrund fire indhentede tilbud på 

snerydningsordning fra lokale entreprenører/vognmænd med henblik på 

at finde et egnet tilbud. Der blev nået enighed om et tilbud, som vil blive 

fremlagt som forslag til beslutning på førstkommende generalforsamling. 

 

 

 

 

 

 

Claus 
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Jørgen 

 

5. Tagsagen – Solbærvej 35: 

Formanden havde 14. januar 2011 modtaget brev fra ejeren af Solbærvej 

35 vedr. eventuel genoptagelse af sagen fra kommunens side vedr. 

oplagt tag på ejendommen. Med brevet fulgte et forslag til erklæring fra 

bestyrelsen til kommunen, om at grundejerforeningen frasiger sig sin 

påtaleret i denne sag i relation til det oplagte tag uden at det har 

præcedensskabende virkning. En enig bestyrelse forkastede dette 

forslag, da man ikke kunne stå inde for ordlyden af erklæringen.  

Udover erklæringen medfulgte også et forslag fra ejeren af Solbærvej 35 

til generalforsamlingsbeslutning vedr. dispensation fra deklarationens 

paragraf om blanke og reflekterende sten. Dette vil blive sat til afstemning 

på først-kommende generalforsamling, sammen med et alternativt forslag 

fra bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt. 

Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

 

 

 

7. Næste møde: Afholdes af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen. 

 

  

 


