arbejdet. Der er uklarhed om
organiseringen.
Der blev derfor suppleret fra salen om udfordringer om opkrævning, idet der ikke er tvunget
medlemskab af grundejerforening eller vejlaug, hvorfor kommunen som vejmyndighed nødvendigvis skal være involveret
med henblik på at udføre vejsyn,
skrive kendelse og opkræve bidrag. Dette er administrativt
tungt og kommunen har derfor
været meget tilbageholdende.
Borgmesteren replicerede med
forslag om ikke grundejerfor-

4586 6966
4576 1614
4576 2023
4586 6067
2466 1032
4586 2618
4557 1756

eningen kunne komme med forslag til frikommuneforsøg, der
kunne lette det administrative
arbejde med dette arbejde.
Ligeledes blev der fra salen stillet spørgsmål om mulighed for
tilslutning til Fjernvarme. Dette
er styret af varmeforsyningsplanen og kan ikke umiddelbart ændres.
Efter dette var der tak til Borgmesteren for at deltage og den
ordinære generalforsamling blev
påbegyndt.

Bestyrelsen i 2012:
Formand Jens E. Pedersen,
Kokkedal Stationsvej 10
formanden@jelleroedgaard.dk
Per Lykke Larsen,
Parallelvej 22
per.lykke@larsen-fam.dk
Kass. Henry Angelo,
Kokkedal Stationsvej 39
kasseren@jelleroedgaard.dk
Finn Hartmann,
Rønnevej 13
hartmann@hittech.dk
Ulla Wiese,
Jellerødvænge 16
bok@postkasse.com
Suppl. Ulrik Pedersen,
Pilevang 1
Suppl. Mogens Kjær Petersen,
Parallelvej 23

GRUNDEJERFORENINGEN
JELLERØDGÅRD
www.jelleroedgaard.dk

Referat af foreningens
generalforsamling afholdt:
Onsdag den 7. marts 2012 kl. 19:30
i Fælleshuset, Skovkanten 232

1:
Formanden åbnede
forhold til sidste år.
general-forsamlingen og bød
ca. 45 medlemmer velkommen. Hovedposterne i årets regnskab:
2:
Valg af dirigent.
- Etablering af midlertidig dige
Ole Weibel blev valgt.
juni 2011 kostede 8.500 kr. til
materialer og forplejning.
3:
Formanden aflægger
- Årets resultat er et underskud
beretning.
på kr. 1.300
Beretningen i sin fulde ordlyd
- Egenkapitalen er kr. 83.000
blev bragt i indkaldelsen til generalforsamlingen.
5.
Fastsættelse af
kontingent:
4.
Kassereren aflagde
regnskab for 2011:
Uændret kontingent for 2012
Regnskabet ligger på
på 100,- kr. blev vedtaget.
foreningens hjemmeside.
Kontingentindtægter: 13.600,- 6.
Valg af bestyrelse:
kr. dvs. 136 medlemskaber ud
af 192 mulige- ca. status quo i Valg af formand:

Formand Jens E. Pedersen, Kokkedal Stationsvej blev valgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Henry Angelo og Ulla Wiese er
genvalgt.
Valg af suppleant(er):
Ulrik Pedersen og Mogens Kjær
Pedersen er genvalg som suppleanter.

Ullerød broen ser ud til at virke
som hindring - der kan ske opstuvning. Vandstanden har i
graveperioden været meget
høj og har i stort set hele perioden været oppe i dobbeltprofilet. Det kunne se ud som om
vandstanden er højere end forudsat.

7.

Beplantning af dobbeltprofilet :
Der blev spurgt om der var
planer for beplantning af den
tørre del af dobbeltprofilet. Bestyrelsen er ikke bekendt med
planer.

Valg af revisorer:

Solveig Stolpe, Lærkevej og Torkild Hansen, Rønnevej blev genvalgt.
8:
Behandling af indkomne
forslag:
Ingen forslag indkommet.
9:

Eventuelt.

Der blev spurgt om tidsplanen
for færdiggørelse af dobbeltprofilet: Arbejdet burde være
afsluttet nu og må være færdig
i løbet af de kommende uger.
.
Grødeskæring.
Der skal strammes op og vi bør
rykke for informationer om arbejdets tilrettelæggelse, således at der ikke bliver 6-7
ugers pause i sommerferien.

Orientering om diget og beredskabspumper.
Arbejdet pågår. Der har været
holdt Åstedsforretninger ved
Rønnevej.
Det er planen at anlægge en 3
meter bred kørevej fra pumpestationen ved Stationsvej og
helt ned til Engstien.
Niras og kommunen har været
Ref.
forhandlingsvillige mht. til pla- Per Lykke Larsen /
cering af diget og kørevej.
Henry Angelo
Der var spørgsmål om gamle rør Før selve generalforsamlingen
der gennembryder digetracéet: var der afsat tid til en diskussion
Det skal sikres at gl. septikog ’høring’ med Borgmester Thotankudløb lukkes.
mas Lykke Pedersen og Tina

Kryger:

• LAR-projektet . Sammen med
Borgmesteren lovede at prøve at
Fredensborg Forsyning arbejder
komme ind på emner, der konkret
med lokal tilbageholdelse af
vedrørte området og lovede, at hvis
regnvand, hvor man frakobler
han ikke kunne svare på stillede
regnvandsafløb fra kloak og lespørgsmål umiddelbart, så vil han
der i lokale faskiner. Dette omundersøge og svare efterfølgende.
fatter formodentlig ikke grundejerforeningen pga. jordbundsGenerelt nævnte Borgmesteren
forhold.
indsatsen med utilpassede unge,
herunder evt. indførsel af 11. skole- ∗ Frakobles ejendommen regnvandskloaken får man 40 % af
år og ungdomshuset Kokpit.
tilslutningsafgiften retur - dvs.
22.000 kr.
Mere lokalt og konkret redegjorde
∗ I forbindelsen med sin 50 års
Borgmesteren for indsats efter
fødselsdag har Borgmesteren
oversvømmelsen i 2010:
fået en faskine og har nu ind• Diget: Dette etableres fra primo
maj og i løbet af to måneder.
hentet tilbud på nedgravning af
• Klimatilpasningsprojekt:
denne på 98.000 kr. så det er
∗ Der er tale om et projekt til 600
måske ikke den mest oplagte
mulighed.
mio. hvoraf 500 mio. er fra renovering af almennyttige boli∗ Det kommunale samarbejde
ger og 118 mio. der konkret
med Hørsholm og Rudersdal
vedrører klimatilpasning.
kommune har udarbejdet et
∗ Hovedparten er midler kommer
idékatalog over mulige initiativer. Fredensborg har formandfra Real Dania.
∗ Projektet omfatter også en mulskabet i dette, ligesom man
ti-plads ved Egedals-hallen, der
forestår koordinering / styring
anlægges sammen med natioaf slusebord og grødeskæring.
nal idrætsorganisation.
∗ Dette er Danmarks pt. største
Der var fra salen spørgsmål om
klimaprojekt. Projektet skal og- renholdelse og vintervedligeholdelså sikre at Kokkedal bliver
se og vedligeholdelse af private
fællesveje:
kendt for andet end dårligt tilpassede unge.
Den enkelte grundejer skal rydde
∗ Det er hensigten at borgere
sne og glatførebekæmpe ud for
skal kunne bidrage med ideer egen grund ud til midten af vejen.
Der var nogen debat om det var
og tanker.
muligt at få kommunen til at udføre

