Generalforsamling 2014

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

Velkommen
Aftenens program:
Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen)
Spørgsmål til Rudersdal kommune
Jens Ive, Court Møller, Iben Koch og Axel Bredsdorff

Indlæg ”Vedligeholdelse af Private Fællesveje”
Oplæg til debat ved Allan Carstensen
Forslag til vedtægt for vejlaug ved Lars Kristensen

Oste- og pølsebord

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Aflæggelse af årsberetning

3.

Aflæggelse af regnskab

4.

Valg af bestyrelse

5.

Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

6.

Indkomne forslag:

7.

Eventuelt

Drøftelse af hvordan foreningen skal varetage
medlemmernes interesser i offentlige anliggender.

Forslag til dirigent

Tidligere direktør for FDM, cand. jur.

Erik Lauridsen, Arnevangen 48

Beretning
3 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling
Mange e-mails
Konstituering i april 2013:
Formand: Lars Kristensen
Næstformand: Ove Frederiksen
Kasserer: Thyge C.D. Hansen
Sekretær: Elisabeth Rühne
Generalforsamling med ca. 110 deltagere
583 medlemmer pr. d.d. ud af 940 grundejere. Det
betyder, at 62% er medlemmer.

Besøg på Søllerød Rådhus
19. marts havde vi et velbesøgt
arrangement med rundvisning på Søllerød
Rådhus
Tidligere byplanchef Kaj Sørensen var
vores kyndige guide.

Gl. Holtegaard 21. april 2013
Ida Leisner var vores meget
kompetente guide både inde og
ude.
Spændende at få baggrunden
for den spektangulære
udstilling “Out of Fashion”.
Også Gl. Holtegaards park tog
sig ud fra sin bedste side i højt
solskin.

www.sollerod-gf.dk
Knap 17.000 besøg siden sidste
generalforsamling
Tilmelding til arrangementer og
generalforsamling
Varsling af frist for forslag til
generalforsamling
Regnskabet for 2013
Links til relevante hjemmesider
e-mail service (66 tilmeldte)

Henvendelser til foreningen
Henvendelser fra medlemmer

Vedligeholdelse af private fællesveje
Snerydning
Evt. medlemsskab af Parcelhusejernes
Landsforening

Henvendelser fra ejendomsmæglere og
advokater
I forbindelse med ejerskifte

Henvendelser fra kommunen

Dispensationer til Lokalplaner
Indbydelser til forskellige arrangementer
Rudersdal Mødet

Om Lokalplanerne
Henvendelse fra flere medlemmer om
nybyggeri på Arnevangen
Bestyrelsen besluttede, at SG skulle gå ind
i denne sag
Spørgsmålet var, om et nyt hus i to fulde
etager opfylder lokalplanens § 8 stk. 2.
Det er og var bestyrelsens opfattelse, at et
byggeri som det planlagte ikke var i
overensstemmelse med lokalplanen.
Kommunen har godkendt byggeriet.

Fællesudvalget
Fællesudvalget for Grundejerforeninger i
Rudersdal kommune
Der har ikke været møder siden sidste
generalforsamling p.g.a. kommunevalget
Godt samarbejde med Rudersdal kommune
Selve Fællesudvalget er stort set kun med
deltagelse fra den gamle Søllerød
kommune

Det næste år
Besøg i Reprise Teatret 27. april
Historiske film filmet af Werner Ruff udlånt af Søllerød Historiske Arkiv
Et arrangement i september

?

Regnskab 2013

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:

Valgt i 2013:

Lars Kristensen (Villig til genvalg)

Bo Simonsen

Thyge C.D. Hansen!(Villig til genvalg)

Elisabeth Rühne

Ove Frederiksen (Villig til genvalg)

Søren Kongsbak
Svend-Erik Saxov

Valg af Revisor + suppleant
Nuværende revisor:
Michael Reedtz Sparrevohn
Nuværende suppleant:
Per Bechmann

Indkomne forslag
Drøftelse af hvordan
foreningen skal varetage
medlemmernes interesser
i offentlige anliggender.

Hvad siger vedtægterne?
Foreningens navn er Søllerød
Grundejerforening, og dens formål er at
fremme medlemmernes fælles interesser
som ejere af fast ejendom i Rudersdal
kommune.
Dette formål søges opnået ved i
almindelighed at påse og varetage
medlemmernes interesse i alle offentlige
anliggender. Foreningen er upolitisk.

Forslag til beslutning
Generalforsamlingen anbefaler bestyrelsen
at fortsætte det hidtige arbejde med at
opfylde vedtægternes formål.
Det er generalforsamlingens ønske, at
bestyrelsen fortsætter med at varetage
grundejernes generelle interesser i forhold
til Rudersdal kommune og andre offentlige
myndigheder som hidtil sket.
Generalforsamlingen ønsker, at bestyrelsen som hidtil kun går ind i konkrete sager
vedr. den enkelte ejendom, hvis ét eller
flere medlemmer anmoder om det og
bestyrelsen er enige i at behandle sagen.

Generalforsamlingen er enig i, at Søllerød
Grundejerforening skal taget aktiv del i
arbejdet i Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Rudersdal kommune.
Generalforsamlingen ønsker ikke ændringer i
foreningens formål.
Generalforsamlingen tager formandens
redegørelse om besvarelse og behandling af
henvendelser fra medlemmerne til
efterretning.

