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GRUNDEJERFORENINGEN 

SKOLEPARKEN 

 
Til medlemmerne 

 

Hermed fremsendes referat fra grundejerforeningens ordinære generalforsamling som afholdtes søndag 

den 27. februar 2011 kl. 9:00 på Ravnsholtskolen i kantinen. 

 

Dagsorden var som bestemt i vedtægterne og var sammen med regnskab, budget og kontingentforslag 

uddelt i forbindelse med indkaldelsen. 

 

1. Valg af dirigent. 

Mogens Sandgaard (B 13) blev enstemmigt valgt. Mogens konstaterede, at der var sket rettidig 

indkaldelse til generalforsamlingen. Da der endvidere var repræsenteret 32 medlemmer ved 

fremmøde eller fuldmagt, kunne dirigenten konstatere, at vedtægternes krav om repræsentation 

var opfyldt, og generalforsamlingen erklæredes beslutningsdygtig.  

 

2. Formandens beretning. 

Formanden Claus Gravgaard Sørensen (B 15) aflagde beretning med følgende hovedpunkter: 

 

1. Hastighedsmåling Lyngevej  

2. Hjemmeside / Fravalg af papir 

3. Trailer  

4. Snerydning  

5. Sag vedr. klage over ny tagbelægning Solbærvej 35. 

 

Beretningen vil blive uddelt til alle ligesom beretningen er lagt ud på grundejerforeningens 

hjemmeside. 

 

  Formandens beretning blev taget til efterretning. 

  

3. Forelæggelse af regnskab. 

Kassereren Jørgen Nielsen (B 9) gennemgik regnskabet.  

 Regnskabet udviste et overskud på 1.512,00 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Forelæggelse af budget. 

Budgettet blev gennemgået. 

 

Budgettet og dermed kontingentet på kr. 800,- for 2011 blev godkendt. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

 - Claus Gravgaard Sørensen (B15)   genvalgt 

 - Peter G. Konradsen (S30)    genvalgt 

 - Kim Christensen (S17)     genvalgt 

- Karl Bryderup  (S35)          Valgt til supplant  

 

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Bjarne Christiansen (S11) blev valgt som revisor. 

Mogens Sandgaard (B13 ) blev valgt som revisorsuppleant. 

 

7. Indkomne forslag. 
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Der var modtaget 2 forslag vedr. bestyrelsens fraskrivelse af indsigelsesretten, i forbindelse med 

tagsagen på Solbærvej 35. 

 

Begge forslag blev trukket efter og i forbindelse med diskussion om, hvorvidt at det var muligt 

for bestyrelsen af fraskrive sig dette.   

 

Der var på generalforsamlingen er lang diskussion vedr. tagsagen på Solbærvej 35. Alle 

medlemmer fik mulighed for at komme til orde og holdningerne gik meget på principper i 

sagsbehandling og hvilken rolle GF Skoleparken burde påtage sig.  

Der var dog bred enighed om af bestyrelsen ikke kunne gøre andet end den allerede havde gjort  

og at GF Skoleparken ikke mere var en part i sagen. 

Efter at hele sagen var blevet vendt, var der ligeledes bred enighed om at opfordre Solbærvej 35 

(Karl & Lene) til at søge professionel advokathjælp til den videre sagsgang imellem kommunen 

og S35. Sagen betragtes herefter som afsluttet fra GF Skoleparkens side.   

 

8. Eventuelt 

Allerød Kommunes politik omkring snerydning, eller mangel på samme, blev livlig diskuteret og 

løsningsforslag blev vendt. Der var dog bred enighed at forholdene under denne vinter har været 

under al kritik.   

 

 

Allerød, den 30. marts 2011. 

 

 

Dirigent: Mogens Sandgaard (B 13)  Referent: Bent Schwartzbach (S 37) 

 

 


