Referat af den ordinære generalforsamling
afholdt 11. maj 2009 i Ramløse forsamlingshus
Referent: Gudmund Nielsen, udpeget af bestyrelsen.
I alt 34 personer deltog i mødet, heraf var 28 stemmeberettigede parceller repræsenteret.
Desuden blev 25 fuldmagter afleveret til bestyrelsen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lennart Bonne Pedersen, som derefter dog først ønskede sin habilitet
afprøvet, da hans ægtefælle er medlem af bestyrelsen.
Der var ingen bemærkninger til eller indvendinger imod bestyrelsens forslag, hvorefter
Lennart Bonne Pedersen valgtes. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt jf. vedtægterne.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Foreningens formand, Steen Just, aflagde mundtlig beretning ledsaget af PowerPointpræsentationer jf. følgende i dagsordenen nævnte punkter:
a) Bestyrelsesarbejdet
Formanden understregede, at bestyrelsesarbejdet har været præget af stor aktivitet, som
bl.a. har været støttet af de to konstruktivt og hurtigt arbejdende udvalg, Vedtægtsudvalget
og Naturudvalget. Der er afholdt 8 ordinære og 1 ekstraordinært møde.
b) Løbende sager, herunder indstilling til Gribskov Kommune.
Formanden har på foreningens vegne været i kontakt med medarbejdere fra Gribskov
Kommune i flg. sagsområder:
1. Foreningens indstilling om kommunalplantillæg 11 til Kommuneplan 2005-2017 samt forslag
til Lokalplan 521.01.
2. Vejsyn med henblik på udbedring af skader på Hvidtjørnevej, som er opstået i forbindelse
med etableringen af fibernettet.
3. Dispensationer fra bestemmelserne vedr. om- og tilbygning, som kommunen har givet i vores
område.
4. Arresøstien.
Da der i hovedsagen ikke er blevet svaret på henvendelserne, har Steen Just efterfølgende
skrevet til Byrådet og understreget, at Gribskov Kommune ikke udtrykker tilstrækkelig vilje
til samarbejde med foreningen.
c) Udvalgsarbejdet
Formanden besvarede en skriftlig forespørgsel fra et medlem. Udvalgenes arbejde i øvrigt
drøftedes under pkt. 6.
d) Arresøgaard Nyt
Der er udkommet 2 numre, som er omdelt til medlemmerne.
e) Foreningens hjemmeside. En ny version med forbedrede faciliteter er under opbygning.
f) Orientering om Vejfonden
Ny belægning på Hvidtjørnvej, Paradis Alle og Paradis Sidealle er nært forestående.
Der var ingen bemærkninger til beretningen, hvorefter denne blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det af bestyrelsen underskrevne regnskab til godkendelse
a) Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren gennemgik det udsendte regnskab. I forbindelse hermed oplystes, at efter
udsendelsen af et antal rykker- og inkassoskrivelser henstår 1 kontingentrestance, der
afventer afsluttet hussalg.
Regnskabet blev godkendt.
b) Budgetfremlæggelse med fastsættelse af kontingent og bidrag til vejfonden for 2009.
Kassereren fremlagde budgettet, som ikke i sig selv afstedkom indvendinger. Derimod
var der indvendinger imod den foreslåede årlige kontingentforhøjelse på 300 kr. fra det
nugældende kontingent på 600 kr. til 900 kr. fremover. Kontingentet indeholder som hidtil
også bidrag til vejfonden.
Kontingentforhøjelsen blev sat under afstemning og blev nedstemt. I stedet blev en
kontingentforhøjelse på 150 kr. vedtaget. Kontingentet for 2009 – inkl. bidraget til vejfonden
– er således 750 kr.

4. Valg af
a) To bestyrelsesmedlemmer – for 2 år i henhold til vedtægternes § 6.
Flg. valgtes: Andreas Hare Vang, Plantage Allé 17 og Jesper Lund, Plantage Allé 12.
b) Suppleanter – for 1 år i henhold til vedtægternes § 6.
Flg. valgtes: Grete Amdal, Arresøgaards Allé 24 og Gudmund Nielsen, Plantage Allé 26.

5. Valg af revisorer
De hidtidige revisorer William Grahn og Hanne Birgit Olsen blev genvalgt.

6. Indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer.
Steen Just redegjorde for de af bestyrelsen foreslåede og udsendte vedtægter, herunder
ændringerne i forhold til de gældende vedtægter. Der blev fra et medlem foreslået en
tilføjelse til § 5, afsnittet: ”Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:”, hvor
der efter punkt 3 ønskedes tilført pkt. 4 teksten: ”Fastlæggelse af kontingent inklusive bidrag
til vejfonden”. Punkt 4 i bestyrelsens forslag samt efterstående punkter rykker tilsvarende.
Ændringsforslaget blev vedtaget, hvorefter bestyrelsens forslag med tilføjelsen til punkt § 5
blev enstemmigt vedtaget. Som følge heraf gennemføres konsekvensrettelse af bestyrelsens
vedtægtsforslag, specielt § 10.
b) Ordensregler.
Bestyrelsens forslag til ordensregler blev enstemmigt vedtaget.
c) Fremtidig pleje af fællesarealet.
Inden afstemningen af de indkomne forslag blev de hidtidige plejeforanstaltninger på
fællesarealet gennemgået af formanden for naturudvalget og bestyrelsens kontaktperson.
I forbindelse hermed blev et referat, udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen på baggrund af
et møde og gennemgang af fællesarealet med en repræsentant for foreningen, læst op og
gennemgået.
Skovens referat udsendes med generalforsamlingsreferatet og lægges desuden på
foreningens hjemmeside, når denne bliver opdateret (www.grf-arresoegaard.dk.). I
forbindelse med drøftelsen af den fremtidige pleje af arealet blev der fra forsamlingen rejst

kritik af fældningen af 2 birketræer lidt syd for bådebroen. Efter debat om den fremtidige
pleje af fællesarealet blev der stemt om følgende forslag til fremtidig pleje af arealet:
a) Fjernelse af samtlige træer og buske på fællesarealet.
b) Fjernelse af al træagtig vegetation med undtagelse af enkelte solitære træer af arterne Æble,
Tjørn og Mirabel, som udvælges efter samråd med Naturudvalget.
c) Bibeholdelse af alle træer og buske af arterne Æble, Tjørn og Mirabel.
Forslag c) – Bibeholdelse af alle træer og buske af arterne Æble, Tjørn og Mirabel – blev
vedtaget.

7. Evt.
Der blev vist billeder af et nyetableret hegn, som nabogrunden mod syd havde etableret, og
som fortsatte ud i søens bredzone.
Bestyrelsen vil tage stilling til, om der bør rettes henvendelse til Skoven om sagen. Ved
samme lejlighed spørges Skoven, om det vil være muligt at skabe passage til Irisvej for gående
i bredzonen.

Lennart Bonne Pedersen
Dirigent

Referat af den ekstraordinære generalforsamling
afholdt 11. maj. 2009 i Ramløse Forsamlingshus
(Mødet fulgte umiddelbart efter den ordinære generalforsamling)
Referent: Gudmund Nielsen
1. Dirigent: Lennart Bonne Pedersen
2. Indkomne forslag
2.1. Vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag til nye vedtægter inkl. det på den forudgående ordinære
generalforsamling vedtagne forslag til tilføjelse til vedtægternes § 5 blev enstemmigt
vedtaget.
2.2. Ordensregler
Bestyrelsens forslag til ordensregler blev enstemmigt vedtaget.

Lennart Bonne Pedersen
Dirigent

