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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
LINDBJERGGÅRD VEJLAUG
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdtes i Herlev Medborgerhus, mødelokale 4

Der var 16 personer tilstede (heraf 4 fra bestyrelsen), samt 2 fuldmagter (ifm. sne-rydning) i alt 
repræsenterende 16 matrikler.

1. Valg af dirigent:
   Steen Andersen (Våbenstedvej 17) blev valgt - og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var
   indkaldt med korrekt varsel.

2. Valg af referent.
   Arne Møltoft (Våbenstedvej 25) blev valgt.

3. Beretning.
   Beretningen stod i indkaldelsen: "BERETNING FOR ÅRET 2017 (+jan 2018):

   Denne kan findes på vores web-side:          http://www.lindbjerggaardsvejlaug.dk/
   Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab.
   Regnskabet var vedhæftet indkaldelsen.
   Der var drøftelse om opsætning af poster, bl.a. at hensættelser til vejreparation blev fremhævet, samt at
   bestyrelsen skulle se på evt. muligheder for at anbringe vores midler, så vores opsparing får større afkast.
   Det gav noget debat, da det menes enten at ville binde vores midler alternativt at risikoprofilen skulle
   hæves. At hæve risikoprofilen var ikke umiddelbart noget bestyrelsen ville anbefale / acceptere.
   Bestyrelsen ville se på mulighederne.
   Regnskabet blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent, vederlag og rykkergebyr.
   Det besluttet at:

   Kontingentet for det kommende år: skulle hæves fra 2.600,- kr til 3.000,- kr pr. medlem   (9 for, 5 imod)

   Vederlag (uændret) (14 for, 0 imod) :
Formand: Fast årligt vederlag: kr. 2.000,-
Kasserer: Fast årligt vederlag: kr. 3.000,-
Medlemmer: Fast årligt vederlag: kr. 1.000,-
WEB-Master: Fast årligt vederlag: kr. 1.000,-
Revisorer: Fast årligt vederlag kr.    500,-

   Rykkergebyr, jf. vedtægterne $4 (uændret) (14 for, 0 imod) : 1'st  rykkergebyr: kr. 100,-
2'nd rykkergebyr: kr. 200,-

http://www.lindbjerggaardsvejlaug.dk/


Herlev  1. marts 2018

Side 2 af  2

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
LINDBJERGGÅRD VEJLAUG
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdtes i Herlev Medborgerhus, mødelokale 4

6. Indkomne forslag.
   Fra bestyrelsen (beretningen):
           Vi besluttede, at vi:

◦ vil benytte betalt assistance fra ISS: Oprensning af vejbrønde (14 for, 0 imod)

◦ ikke vil benytte betalt assistance fra Herlev Kommune til: Sne-rydning (16 for, 0 imod)

          Beslutning om betalt assistance til oprensning af vejbrønde hhv. sne-rydning vil blive taget op igen
          på næste generalforsamling.

   Fra medlemmer:
        Ingen forslag fremsendt

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   Arne Møltoft blev genvalgt som formand, Mads G. Nielsen er flyttet.
   Der blev valgt nyt medlem og ny suppleant ind i bestyrelsen. Vi ønsker de ny-valgte velkommen.
   Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:

   Formand: Arne Møltoft Våbenstedvej 25 Genvalgt
   Kasserer: Solveig Glamhøj Borgerdiget 98
   Medlem: Steen Andersen Våbenstedvej 17

Flemming Petersen Våbenstedvej 103
Simon Brodersen Våbenstedvej 91 Nyvalgt

...Suppleant: Toke Nørbjerg Våbenstedvej 105 Nyvalgt

8. Valg af revisorer.
   Vores revisorer ville godt tage en tørn endnu et år. Der var ingen andre kandidater.

   Revisor: Jan Okholm Våbenstedvej 35 Genvalgt
Lene Østerby Våbenstedvej 33 Genvalgt

9. Eventuelt
   Der blev drøftet lidt punkter:

 Formanden nævnte, at grundejerforeningsmøde med Herlev Kommune bliver afholdt 5. april
◦ Såfremt medlemmer har emner af generel karakter, der ønskes bragt til møde med Herlev 

Kommune, så skal dette skriftligt gives til formanden pr. e-mail amoeltoft@privat.dk (helst) 
alternativt pr. fodpost, Våbenstedvej 25 (helst ikke – for at slippe for at skanne) senest 8. marts 2018.

 Det blev nævnt, at parkering i forbindelse med byggeri, Våbenstedvej 77 / 83 var noget generende. 
Bestyrelsen ser herpå

Referent: Dirigent:

________________ _____________________________
Arne Møltoft Steen Andersen

mailto:amoeltoft@privat.dk

