
Referat af Generalforsamling i Eskemosevang Grundejerforening 

Afholdt 25 marts 2019 

Inden generalforsamlingen fortalte Driftschef Jens Ejnar Kristensen fra Birkerød Vandforsyning om 

hvor vi får vores drikkevand fra og om renovering af vandledninger. Et velkomment indlæg 

samtidig med renoveringen af vandledninger starter på Storevang, Søvang og Ydervang. 

Generalforsamling 

1. Valg af dirigent. Jørgen Reske-Nielsen blev valgt. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen ved formand Morten Buch Jørgensen 

A. Kommunen har realiseret indhegningen af den resterende fredskov, der dermed bliver 
dyrefold, med de anvisninger og forslag der blev givet på sidste generalforsamling. 

B. Sommerfesten var desværre dårligt besøgt, blandt andet pga. for sent udsendt 
invitation. Hvilket bestyrelsen beklager og forsøger at rette op på, blandt andet ved at 
etablere en fast årlig dag. Som fremover bliver første lørdag efter skolestart.  
I 2019 bliver sommerfesten således afholdt lørdag d. 17 august. 

C. Fastelavn var til gengæld en stor succes med over 60 tilmeldte og over 30 børn. 
D. Vi har modtaget flere klager over problemer med permanent parkering af biler og 

trailer både på de grønne fællesarealer og på vej. Derfor har vi runddelt skrivelse til 
samtlige grundejere hvor vi opfordrer til at reflektere over egen adfærd og eventuelt få 
skabt de nødvendige p-pladser på egen grund. 

E. Vandforsyningen har påbegyndt udskiftning af vandrør inkl. Trykprøvning af 
stikledninger. Udskiftningen er påbegyndt på Storevang og fortsætter i foråret med 
opmagasinering mod skoven ved svinget Storevang/Skovvang stedet her er valgt af 
hensyn til samling af de meget lange rør. 

F. Eskemosevang kano og kajakklub arbejder på en ansøgning om bådebro ved 
Jægerhytten eftersom Nordvand har sagt god for projektet og der nu er bred 
kommunal velvilje overfor projektet. 

G. Vi har rettet en uformel henvendelse til kommunen, med henblik på at forbedre 
vintervedligehold på hele Storevang/Skovvang. Dette ønske blev umiddelbart afvist. 

Sven Lassen og Birgit Kruse har henvendt sig til kommunen angående træerne i midten af 
Jægervang. Træerne er gamle og kørslen med personbiler og store lastbiler ind over græsset og 
tæt på træerne ødelægger dem. Kåre Bukh har kontakt til kommunen 
Det blev foreslået fra bestyrelsen (Morten) og Finn Fabricius at lave en skrivelse om bygherrens 
pligt når der foretages større renoveringer, for at sikre at naturen i området ikke ødelægges. 
Kommunen sørger for fjernelse af ukrudt på fortovene. Oftest ved afbrænding hvilket er at 
foretrække, men sidste år med stålbørster hvilket sled på sten og græs. Kåre Bukh kontakter 
kommunen for at sikre at der fortsættes med afbrænding? Henrik Hansen gør opmærksom på at 
fliser og chausse sten ofte ødelægges efter overkørsler af lastbiler. Bestyrelse laver en opgørelse 
over ødelagte sten og kontakter kommunen. 
Beretningen blev godkendt. 
 



3. Regnskab blev præsenteret af kassere Niels Holm. Det går fint med opkrævning af 
kontingent til Grundejerforeningen, nogle betaler sågår forud. Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag: Kåre Bukh foreslår at Grundejerforeningen 
indkøber 3 borde/kænke til placering på Jærgervang, Søvang og Ydervang. Det kan give en 
god mulighed for naboer om at komme hinanden ved og holde øje med børnene der leger 
på vejen. Forslaget blev godkendt. 

 
5. Fastsættelse af kontingent for 2019.  

 

Kontingent fastholdes på 100 kr 
Bedes betalt senest 15 maj 

På reg. nr. 9570 Konto: 11678076 
En nem måde at betale på er ved at sætte kontingentet som fast årligt træk i banken, TAK 
 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Niels Holm og Peter Brødsgaard, er villige til genvalg. 

Bestyrtelsen består således af: Morten Buch Jørgensen, Jacob Ansholm, Niels Holm, Peter 
Brødsgaard og Susanne Fogh 
 

7. Valg af 2 suppleanter Sebastian Vestergaard og Kåre Bukh, der begge fortsætter. 
 

8. Valg af 2 revisorer Bo Søndergård og Ivan Jørgensen vil gerne fortsætte, TAK 
 

9. Evt.  
Katrine Vestergaard, som er ny husejer i området, vil gerne vide hvad Grundejerfor-
eningens pengebeholdning er tænkt til. Morten beskrev at der for år tilbage var fare for 
privatisering af vejene, og at Grundejerforeningen gerne ville kunne hyre gode adokater til 
at modvirke dette.  Det blev foreslået at hvis træer blev fældet på vængerne kunne der 
måske tænkes på en ny indretning, bl.a. så det ikke var så oplagt at køre der. 
Der blev spurgt til om vi samlet kunne koble os til Fibernet. Andre nævnte at Q-Aks eller  
Hiper kan give 100 Mbit, hvilket er fuld tilstrækkelig kapacitet for de fleste. 
 

 
 

 
 

 
 


