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Referat af  

Generalforsamling i Eskemosevang Grundejerforening 7. marts 2017. 

 
Inden generalforsamlingen gik igang var der diskussion af hvad vi kan gøre for at hindre indbrud i vores 

kvarter. Nytilflyttere på Skovvang 9, Hodan og Troels havde oplevet indbrud og fandt at vi må gøre noget. 

Politiet havde desværre ikke tid til at komme og give gode råd. Konklusionen på vores diskussion blev at der 

var flere tiltag der kan hjælpe med at holde tyvene væk: 

1. Lys i indkørslen, der tænder automatisk, måske også omkring huset. 

2. At vi alle er opmærksomme på hvem der færdes i vores kvarter, ser det lidt mærkeligt ud kan vi jo 

spørge om vi kan hjælpe med noget. 

3. Nabohjælp. Der er nabohjælp i Eskemosevang men det kan udbygges. Tal med dine nærmeste naboer 

herom. 

4. Køb en alarm der vil forstyrre tyven samt sende dig en sms når alarmen går igang. Dette kan købes 

for omkring 2000 kr hos Sikkerthjem.dk med en udgift på omkring 200 kr /året. 

 

1. Valg af dirigent 
Jeppe Kjems blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at hele 

bestyrelsen var tilstede.  

 

2. Beretning fra bestyrerlsen 
Beretningen blev givet af Ellis Sommer. Beretningen godkendt og lagt på hjemmesiden: Eksemosevang.dk. 

Forsøgsordningen ”Sorter – så blir lidt til mer” blev diskuteret. Ellen Rostvad, Skovvang 20 vil høre om det 

bliver en tvungen ordning og om det nye system bliver dyrere. Da det foreløbig er en forsøgsordning vides 

det ikke endnu. 

 

3. Regnskab v. Niels Holm 
Få parceller har ikke betalt til Grundejerforeningen i 2016, andre har betalt flere gange. Regnskabet blev 

godkendt. 

 

4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag. 
Ellis Sommer har modtaget et brev der ønskede at pointerer at al parkering sker på egen grund, derfor ingen 

trailere m.m. langs vejene. Her blev det foreslået at deles om trailere i Grundejerforeningen. Der kan måske 

udarbejdes et forslag fra grundejere om hvordan dette skal organiseres, så vil bestyrelsen se på det. 

 

5. Fastsættelse af kontingent for 2017 

Kontingent uændret på 100 kr /år. 

Bedes indbetalt senest 15 maj 

på Reg. nr: 9570  Konto: 11678076 

 

En nem måde at betale på er at sætte kontingentet som fast årligt træk i banken. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
På valg er Ellis Sommer og Niels Holm. Ellis Sommer stopper efter 6 år som formand, Niels Holm modtager 

genvalg. Vi takker Ellis mange gange for hendes kompetente måde at styre Grundejerforeningen på. Der skal 

således vælges 1 nyt medlem til bestyrelsen. Peter Brødsgaard, Ydervang 5 blev valgt. 
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Bestyrelsen består af Morten Buch Jørgensen, Troels Palner,  Kåre Bukh,  Jacob Ansholm, Peter Brødsgaard 

og Susanne Fogh. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

7. Valg af 2 suppleanter 

Både Kåre Bukh og Jacob Ansholm vil gerne fortsætte i bestyrelsen.  

 

8. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant. 

På valg er Bo Søndergård og Ivan Jørgensen der begge er genvalgt. 

 

9. Evt. 
Der er ønske om at der opstilles affaldsspande ved bænkene i vores dejlige natur område. 

Der belv foreslået at opstille et legestativ til fælles glæde for beboerne i grundejerforeningen. Af bl.a. 

sikkermæssige årsager bliver der ikke etableret en fælles legeplads. Der er dog fodboldmål på marken 

udenfor Ydervang, der er til fri afbenyttelse. 
Frost Christensen, Jægervang 20 ville vide om nogen kendte til undersøgelse af Radon i undergrunden i 

Eksemosevang.  

Der er afholdt fastelavnsfest 26.02.2017. 

Der bliver igen i år afholdt sommerfest, dato kommer senere. 

 

 

Referent: Susanne Fogh 

 

Godkendt af dirigenten             Birkerød d    /         2017  

   

 Jeppe Kjems 


