Generalforsamlinger 1970 - 1979
Dette dokument indeholder en gengivelse af grundejerforeningens gamle forhandlingsprotokoller
for årene 1970 - 1979.
Der er ikke tale om en fuldstændig afskrift af de gamle protokoller, men indholdet af disse er fuldt
ud gengivet. Nogle protokoltilførsler både om generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er kortfattede. F. eks. står der nogle steder i protokollerne, at spørgsmål har været drøftet, uden at det oplyses, hvad man besluttede.

Generalforsamlingen den 25. maj 1970 blev holdt på Damhuskroen.
I generalforsamlingen deltog 23 medlemmer.
Wichmann blev valgt som dirigent.
Formanden oplyste i sin beretning, at skødet på Gøge- og Uglevej nu var modtaget.
Han redegjorde for, hvordan vejene ville blive istandsat og indskærpede, at fartbegrænsningen blev
overholdt.
Beretningen blev godkendt.
Et indkommet forslag om græsslåning blev trukket tilbage.
Regnskabet blev godkendt.
Der var 13 restanter.
Kontingent blev fastsat til 50 kr.
Som ny kasserer blev valgt J. C. B. Møller.
H. May og H. Olsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Som revisor blev valgt M. Hansen.
H.E. Hess blev valgt som revisorsuppleant.
Under eventuelt blev drøftet renholdelse af badestranden, en klage over et tretonet horn, udryddelse
af mosegrise, en klage over Gøgevej, og at man skulle pålægge de beboere på Gøgevej og Uglevej,
som ikke var medlemmer, vejbidrag.

Generalforsamlingen den 10. maj 1971 blev holdt på Damhuskroen.
I generalforsamlingen deltog ca. 50 personer.
Det oplyses ikke i protokollen, hvem der var dirigent.
Formanden Sterregaard oplyste i sin beretning, at kommunen var ansøgt om vejnavnet Fyrrelodden.
Vejskilt kunne opsættes, når navnet var godkendt.
Formanden omtalte problemer med septictanke, og der ville blive udsendt en redegørelse, såfremt
der blev givet dispensation.
Der var forhandlinger om at opsætte et skilt ved Kokkevang om ”Gennemkørsel forbudt”.
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Vedligeholdelsen af vejene blev livligt debatteret. Særlig Bakkelodden, Gøgevej og Moselodden.
Det blev drøftet at skifte entreprenør.
Kontingent blev efter afstemning sat til 30 kr. årligt.
32 stemte for dette beløb, 7 for 50 kr. og 3 for intet kontingent.
Et forslag om pligt til at slå græs 2 gange årligt blev nedstemt med stemmerne 32 mod, 8 for.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Til bestyrelsen blev L. Frederiksen og Willy Kongsdorff valgt.
Som suppleanter blev valgt Birgit Bjørk og Helge Hansen.
Som revisorer blev valgt M. Hansen og K. Hartnack.
Under eventuelt blev der spurgt, om foreningen betalte for dræn for enden af Græslodden 3, idet
foreningen tidligere ved en fejl havde påtaget sig dræningsarbejdet på grunden.
Der blev lovet at se velvilligt herpå i dette ene specielle tilfælde.
Formanden, Sterregaard, som afgik efter salg af sit hus, blev takket af bestyrelsesmedlem H. May,
som efter generalforsamlingen blev valgt til ny formand.

Generalforsamlingen den 8. Maj 1972 blev holdt på restaurant Byparken, Glostrup.
Det er ikke oplyst i protokollen, hvor mange der deltog i generalforsamlingen.
Som dirigent blev valgt Hess.
Formanden oplyste i sin beretning om vedligeholdelsen af samtlige veje, om problemerne med optagelse af medlemmer fra Ernst Nielsens udstykning, om tegning af ansvarsforsikring, om vejskilte
på Fyrrelodden.
Han berettede om møde i sammenslutningen af grundejerforeninger, hvor kommunens kloakplaner
var blevet drøftet.
Han fortalte om møde med vandværkets bestyrelse. Vandværket agtede på sin generalforsamling at
foreslå valg af et repræsentantskab med 40 medlemmer valgt ud fra lister, bl.a. indsendt af grundejerforeninger.
Formanden foreslog, at foreningen opstillede en liste i forbindelse med generalforsamlingen, hvilket
skete.
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.
Kontingent blev fastsat til 30 kr. årligt.
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at forhøje vederlaget til kassereren til 1.200 kr. årligt.
Spørgsmålet om honorar til kassereren skulle sendes til skriftlig afstemning blandt foreningens
medlemmer.
Der var forslag om dræning af vand til brønde o.l., som skal føre spildevand videre mod havet, og at
foreningen skulle stå for vedligeholdelse og rensning af sådanne brønde.
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Forslaget blev forkastet med 25 stemmer imod. 3 undlod at stemme.
Til bestyrelsen genvalgtes Glæsel, og Birgit Bjørk blev nyvalgt.
Som kasserer blev valgt Kongsdorff.
Suppleanter til bestyrelsen blev Helge Hansen og Olsson.
Hess blev genvalgt som revisorsuppleant.
Som stemmetællere blev valgt Bøgh og M. Larsen.

Generalforsamlingen den 7. Maj 1973 blev holdt på restaurant Byparken, Glostrup.
I generalforsamlingen deltog ca. 60 personer.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden redegjorde for forholdene på Ernst Nielsens udstykning og bad medlemmerne om at
passe på ved udkørsel på vejene.
Han redegjorde for afvandingsregler, foreningens repræsentation i vandværket og besvarede
spørgsmål herom.
Foreningen havde været repræsenteret i møde i sammenslutningen af grundejerforeninger, hvor man
havde drøftet problemer om støj m.v. og kloakering, som forventedes at koste 5.000-10.000 kr.
Teknisk forvaltning havde åbent den sidste lørdag hver måned. Lossepladsen i Tengslemark var kun
åben hver lørdag. Der var sendt kort til kommunen om udryddelse af mosegrise.
Foreningens formue var ca. 16.000 kr.
Kontingent blev uændret 30 kr. årligt.
Et forslag om fældning af popler endte med 9 for og 12 imod. 13 stemte hverken for eller imod.
En vejledende afstemning gav som resultat, at grundejerforeningen giver den enkelte grundejer rådighed over de træer, grundejeren har i sit skel mod vej.
May og Frederiksen blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen.
Hess og Hartnack blev valgt som revisorer.
Under eventuelt blev drøftet klipning af roser langs vejene, samt hastighed ved kørsel på vejene.

Generalforsamlingen den 13. Maj 1974.
I generalforsamlingen deltog ca. 60 personer.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden berettede, at vejene var bragt i orden.
Træerne var klippede, og foreningen havde fået skøde på alle veje.
Foreningen havde 215 medlemmer.
Han opfordrede alle til at melde adresseændringer.
Han berettede om møder i sammenslutningen af grundejerforeninger.
Han advarede mod afbrænding og omtalte problemer om afhentning af skrald.
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Han kom ind på kassererens pludselige nedlæggelse af sit hverv.
Et ønske om modernisering af vedtægterne blev tiltrådt af generalforsamlingen og overladt til bestyrelsen.
Regnskabet blev godkendt.
Som ny kasserer blev valgt Aage Pedersen.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt V. Olsen.
Formanden takkede Glæsel, der afgik efter salg af sit sommerhus.
Som revisorsuppleant valgtes P. Mose.
Bestyrelsen konstituerede sig med May som formand.
Generalforsamlingen den 12. Maj 1975.
I generalforsamlingen deltog ca. 60 personer.
Langemark blev valgt som dirigent.
Formanden, H. May, var syg og hans beretning blev oplæst af næstformanden.
Det blev henstillet at passe på vejskiltene, som nu var opsat overalt.
Der var omtale af repræsentation i vandværket og om mosegrise og muldvarpe.
Der havde været problemer med oversvømmelse af lavt liggende grunde, hvor foreningen kun kunne være med, når der er noget galt med drænrør i selve vejene.
Kasseren havde deltaget i møder med sammenslutningen af grundejerforeninger, hvor hovedspørgsmål havde været en planlagt kloakering, hvilke planer dog skulle være skrinlagte.
Der blev også omtalt problemer med skrald samt bestyrelsens arbejde med nye vedtægter.
Endelig blev det ønskelige i at opstille kandidater på generalforsamlingen til vandværkets repræsentantskabsvalg 1976 nævnt.
Beretning og regnskab blev godkendt.
Kontingentet blev forhøjet til 40 kr. årligt.
Forslaget til nye vedtægter blev efter en drøftelse godkendt.
De nye vedtægter skulle udsendes til skriftlig afstemning blandt medlemmer før endelig godkendelse.
Formanden ønskede at fratræde.
Leif Frederiksen blev genvalgt til bestyrelsen og blev ny formand.
Til bestyrelsen blev nyvalgt Helge Hansen.
Hartnack og Hess blev genvalgt som revisorer og blev tillige valgt som stemmetællere til den skriftlige afstemning om nye vedtægter.
Der blev opstillet en kandidatliste på 10 personer til vandværkets repræsentantskabsvalg.

5

Under eventuelt fremkom ønske om til sammenslutningen af grundejerforeninger at videregive problem om evt. motorplæneklipning på samme tid i samtlige grundejerforeninger samt om en badebro.
Der blev også drøftet dårlig udkørsel fra Englodden til Udlodden samt fartbegrænsning på Klintevej.
Generalforsamlingen den 24. Maj 1976 blev holdt på restaurant Byparken, Glostrup.
I generalforsamlingen deltog ca. 40 personer.
Som dirigent blev valgt Hess.
Formanden, Leif Frederiksen, berettede, at vedtagelsen af de nye vedtægter var bekræftet ved den
skriftlige afstemning.
Foreningen fik valgt 5 repræsentanter og 1 suppleant til vandværkets repræsentantskab.
Der var omtale af vejenes tilstand og af medlemskabet af sammenslutningen af grundejerforeninger,
som havde afholdt 2 møder. Heraf 1 med kommunen.
Kloakering skal søges begrænset ved nedsivningsundersøgelser.
Der var også omtale af renovation, Kirkeåsvejen, mosegrise, indbrud og grenaffald på grundene.
De 2 spørgsmål om badebro og græsslåning skulle sendes til et underudvalg.
Der var påtale om nye støjgener, børns transistorer m.v.
Formanden kom ind på henvendelsen fra Politimesteren i Holbæk om nedtagelse af foreningens 20
km-skilte. Afgørelsen var anket til Justitsministeriet og derefter til Ombudsmanden, som heller ikke
kunne hjælpe foreningen, hvorfor skiltene havde måttet fjernes.
Formanden påtalte støjgener af forskellig art og henstillede, at man tog hensyn til hinanden.
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.
Kontingent blev uændret fastsat til 40 kr. årligt.
Aage Pedersen blev genvalgt som kasserer.
Birgit Bjørk og Svend Olsen blev genvalgt til bestyrelsen.
Som bestyrelsessuppleanter blev valgt Rømer og P. Mose.
Buch Andersen blev valgt som revisorsuppleant.
Under eventuelt blev der rejst spørgsmål om støvproblemer, affald ved Bakkegården, flere skilte på
Klintevej og om opsætning af containere til haveaffald.
Der kom en strøtanke om at spærre Udlodden ved indgangen til grundejerforeningen, men man
enedes om at se tiden an.
Der blev talt om, at kørsel på Udlodden blev vildere.

Generalforsamlingen den 23. Maj 1977 blev holdt på restaurant Sevilla.
I generalforsamlingen deltog ca. 52 personer.
Hess blev valgt som dirigent.
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Formanden Leif Frederiksen omtalte medlemskab af sammenslutningen af grundejerforeninger i
Trundholm kommune (SAGT). Sammenslutningen havde 79 medlemsforeninger med ca. 5.000
grundejere. Bestyrelsen havde deltaget i møder arrangeret af SAGT.
Vejene blev omtalt og var i orden.
Det gik bedre med hastigheden på vejene end man havde kunnet regne med.
Foreningen var kraftigt repræsenteret i vandværket.
Foreningen støttede naturfredningsforeningen gennem medlemskab og andre sager, som var bragt år
sidste år.
Regnskabet blev godkendt.
Leif Frederiksen blev genvalgt som formand.
Helge Hansen blev genvalgt til bestyrelsen.
Hess og Hartnack blev genvalgt som revisorer.
Under eventuelt blev der stillet spørgsmål om telefonbokse, affald, reparation af Græslodden og et
hegnsproblem.
Efter generalforsamlingen afholdtes et bestyrelsesmøde, hvor det blev vedtaget et vederlag til formanden for telefonudgifter, porto m.v. på 300 kr., og at forhøje kassererens vederlag til 1.500 kr.

Generalforsamlingen den 30. Maj 1978 blev holdt på Byparken.
I generalforsamlingen deltog ca. 50 personer.
Hess blev valgt som dirigent.
Formanden oplyste, at medlemstallet var 235, og at der ikke var restancer.
Bestyrelsen mente, at vejene var holdt pænt.
Bestyrelsen havde med held hjulpet et medlem bag Bakkegården med en losseplads etableret af en
lejer på Bakkegården. Kommunen fulgte sagen op.
Nogle af vejene havde fået nyt navn.
Der var skrevet til KTAS om oprettelse af mønttelefoner.
SAGT var villig til at yde advokatbistand til en udbryderklike fra vandværket.
Formanden havde i øvrigt en fyldig omtale om vandværket og den megen polemik herom.
Regnskabet blev godkendt.
Kontingentet blev uændret 40 kr.
Kasserer Aage Pedersen blev genvalgt.
Til bestyrelsen blev genvalgt Sv. Olsen og Rømer.
Som suppleanter blev valgt Claus Back Andersen og Steen Jørgensen.
P. Mose blev valgt som revisorsuppleant.
Der skete opstilling til vandværkets repræsentantskabsvalg.
Under eventuelt blev der spurgt om strandrensning, storskrald, telefonbokse og ”andre små spørgsmål af almen interesse”.
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Generalforsamlingen den 16. Maj 1979 blev holdt på Byparken.
I generalforsamlingen deltog ca. 35 personer.
Hess blev valgt som dirigent.
I beretningen nævnte formanden medlemstallet og vandværksvalget, hvor foreningen fik valgt sin
liste, men alligevel var der kommet et andet flertal i vandværket og en ny bestyrelse.
Et medlem havde bedt bestyrelsen indskærpe overfor medlemmerne, at man dæmper højttalere, TV
o.s.v.
Formanden omtalte medlemskabet af SAGT.
Der var kommet svar fra KTAS om telefonautomater.
Kommunen ville efter brev fra bestyrelsen tage spørgsmålet om storskrald op.
Formanden fortalte, hvorfor han sluttede sit hverv nu.
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt.
Helge Hansen blev valgt som ny formand.
Gerding blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Hartnack og Hess blev genvalgtes som revisorer.
Under eventuelt blev der talt om vejene (Udlodden), og bestyrelsen lovede at undersøge et spørgsmål om stilleveje.
Der var sprunget et rør i vejen på Moselodden.
Der var på ny spørgsmål om badebro.

