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Kokkedal, den 30. marts 2009 
  
1. Formanden åbner generalforsamlingen.  

Formanden åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til de 35 fremmødte. 
 

2. Valg af dirigent.   
Henry Angelo blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt.  

3. Formanden aflægger beretning. 
Formanden fortalte om bestyrelsens arbejde omkring Dongs gravearbejder og at de 
steder, hvor veje og rabatter ikke er retableret, vil blive ordnet i løbet af et par måneder. 
Er der efter den tid stadig steder, hvor det ikke er helt i orden, skal oplysninger om dette 
gå til bestyrelsen. 
En sideeffekt ved nedgravning af elkablerne er, at der nu også er rør til etablering af et 
fibernet. Bestyrelsen kontaktede interesserede bredbåndsleverandører og fik aftale om 
omdeling af materiale fra Dong og YouSee. 
Samtidig blev det aftalt at afholde et informationsmøde den 10. marts, hvor Dong og 
YouSee præsenterer deres produkter. I sidste sekund meddelte YouSee dog, at de 
alligevel ikke ville tilbyde bredbånd, hvorfor det kun er Dong, som vil være at finde på 
mødet. Formanden understregede, at bestyrelsen intet har med dette bredbåndsprojekt 
at gøre og at alle ydelser (omdeling, lokaleleje etc.) bliver betalt af YouSee og Dong. 
Formanden gav ordet til Finn Hartmann, som redegjorde for ”Vand i skoven”-projektet. 
Gennem flere måneder har Finn målt, hvor meget vand der bliver afledt fra Skovkanten, 
hvor de gamle kilder befandt sig før byggeriet. Det viste sig, at der er så lidt vand, at det 
kun vil fugte skoven. Det er selvsagt ikke nok til, at der kan komme vand i åen og 
skovens udtørrede søer. Projektet er derfor nedlagt bortset fra at vi kan håbe på, at der 
kommer et udspil på et senere tidspunkt fra en ingeniør i Hørsholm Kommune, som vi 
samarbejder med. (Hørsholm Kommune døjer med for meget vand i søer og åer). 
Formanden gav ordet til Per Løkke Larsen som gav en status vedrørende den alvorlige 
oversvømmelse i området under skybruddet i 2007. Bestyrelsen har jævnligt møder med 
Fredensborg Kommune i en såkaldt kontaktgruppe, hvor vi i samarbejde forsøger at 
hindre en gentagelse. Per redegjorde for koter, diger, afløb og vores krav til kommunens 
foranstaltninger. 
Formanden fortalte, at bestyrelsen havde indledt arbejdet med at modernisere 
foreningens love samt navn. Til formålet var uddelt den nye tekst som de 
tilstedeværende skulle tage stilling til. En ændring kræver en ekstraordinær general-
forsamling. Forslaget til de nye vedtægter ligger på foreningens hjemmeside. 
Formandens beretning blev godkendt. 

4. Kassereren aflægger regnskab for 2008. 
Henry Angelo gennemgik det reviderede regnskabet, som blev godkendt. 
 

5. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen indstillede at kontingentet uændret skulle være kr. 100,00/år. Dette blev 
vedtaget. 

6. Valg til bestyrelsen: 
Valg af formand:Ole Weibel blev genvalgt. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Per Løkke Larsen og Ulrik Pedersen blev genvalgt. 
Valg af suppleanter: Jens E Pedersen og Finn Hartmann blev genvalgt. 

7. Valg af revisorer: 
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Forsamlingen genvalgte Solveig Stolpe og Kjeld Larsen. 
8. Behandling af indkomne forslag 

Der var forslag fra Erik Lawaetz om at gøre en fælles indsats mod ”dræbersnegle” - 
forslaget blev afvist.  
Bestyrelsens forslag om revision af foreningens love/vedtægter: Forsamlingen 
diskuterede den fremlagte modernisering at foreningens love. Ændringerne blev vedtaget 
og vil derfor blive fremlagt ved en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse. 
 

9. Eventuelt:  
Der blev talt om veje i forbindelse med med Dongs gravearbejder (se formandens 
beretning). Især er der problemer med sætninger på Birkestien. Bestyrelsen kontakter 
kommunen.  
Den uklippede hæk og det meget affald ved Stationsvej 8 blev omtalt og besstyrelsen 
lovede at tage kontakt med ejeren.  

Ref. Ole Weibel 
  
 


