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Referat af generelforsamlingen i Blovstrød Sognegård 

Torsdag den 7. marts kl. 19.30 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:   Der var ca. 30 tilstedeværende medlemmer og ledsagere 
 
1. Valg af dirigent: Bjørn Wied blev enstemmigt valgt med akklamation. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt med mere end 14. dages varsel. 
Dirigenten gav derefter ordet til formanden. 
 

2. Formandens beretning: Efter en forholdsvis ophedet debat ved sidste Generalforsamlingen, hvor 
Legepladsudvalget blev lukket ned, så har det været et forholdsvis roligt år i Vindbygårds Grundejerforening.  

 

Bestyrelsen afventer stadig at kommunen tager stilling til foreningens ansøgning om at sløjfe vores servitut og få 

udarbejdet en lokalplan, hvilket det blev besluttet at gå videre med ved sidste Generalforsamling, og der har desuden 

været dialog med Kommunen omkring stisystemet på engen, huller i vejen samt parkeringsforholdene omkring 

Vindbygårdsvej og Blovstrød Allé. 

 

Stien på engen er under renovering, de huller ved udgangen til Vindbygårdsvej er nødtørftigt blevet repareret, men 

endnu har vi ikke lykkedes med at få mærket op med parkering forbudt umiddelbart udenfor udkørslen fra 

Vindbygårdsvej. 

 

Der har været lidt mere aktivitet omkring udlejning af teltene i år, måske fordi der blev reklameret med dem ved sidste 

års generalforsamling, så det er dejligt der er nogle som får glæde af dem.   

 

Vi har i år ikke valgt at rekvirere ekstra snerydning, da mængden af sne heldigvis ikke har været så stor i år, men det 

er stadig utilfredsstillende at vi som klasse III vej ikke får ryddet mere sne end vi gør, og at vi ikke får tømt skrald i de 

perioder hvor kommunen ikke rydder vores veje, en ydelse vi faktisk betaler for. Grundejerforeningen har tidligere ved 

Damkjærs hjælp kæmpet meget for at få ryddet sne, og de kom også forbi et par gange i sneperioderne.  Snedepoter 

har sædvanen tro også været bestilt af grundejerforeningen til fri afbenyttelse. 

 

Da ingen meldte sig til et festudvalg til Generalforsamlingen sidste år, tog Martin og Hanne fra Bestyrelsen teten og 

arrangerede Sommerfest i 2012, og det blev en stor succes. I min tid som medlem af grundejerforeningen har der 

ikke tidligere været så mange til Sommerfest som der var i dette år, og jeg vil på Bestyrelsens vegne sige mange tak 

til festudvalget for deres indsats. Også tak til dem som kom og hjalp til med at opstille og nedtage telt, som der var 

lagt op til i invitationen, og til dem der deltog og gjorde aftenen hyggelig.  Lidt ærgerlig afslutning var det at nogle 

effekter som ikke var taget med hjem forsvandt i nattens mulm og mørke – så læringen må være at alt let flytbart skal 

tages indenfor ved næste års Sommerfest. Som bestyrelsen har besluttet skal ligge den 3. lørdag i august Vi håber 

igen i år at nogle melder sig til Festudvalget og tager teten og arrangerer, og bestyrelsen vil selvfølgelig gerne støtte 

arrangementet økonomisk, og jeg vil opfordre alle til at deltage og lære nogle flere fra lokalområdet at kende.   

 

Jeg har i løbet af året fået et par henvendelser fra enkelte medlemmer med små spørgsmål omkring hvad man må, 

hvad man skal, og også hvad man ikke må, og har taget videre kontakt hvis jeg har synes det nødvendigt. Jeg vil 

opfordre til at man læser den informationsfolder Grundejerforeningen har lavet, da nogle af henvendelserne ikke var 

nødvendige hvis man bare følger retningslinjerne i den bl.a. omkring permanent parkering på vejene, kørsel efter 

forholdene og klipning af levende hegn.  Det er dog mit indtryk at de fleste godt kan løse de små konflikter der kan 

opstå selv, og det er jeg glad for.  

 

Jeg vil afslutte min beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år, og jeg håber på et 

roligt 2013 også. 

 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 

Søren Andersen fortalte om et positivt svar fra kommunen angående vores ønske om ophævelse af vores servitut og 

overgå til en lokalplan baseret på bygningsreglementet. Kommunen indkalder til møde snartest.  
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fastsættelse af kontingent: Martin Carl 

redegjorde for de forskellige poster i det reviderede regnskab. Regnskabet ser rigtig godt ud med et overskud på 

47.946,90 kr. og det blev enstemmigt vedtaget at kontingentet fortsat er på 150,- kr. årligt. 

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne: Der var indkommet forslag fra Birthe Rathsach omkring henholdsvis den 

dårlige snerydning på vores veje og om Chikaner/lukning af vej. 

 

Der var bred enighed om at det er svært når man ikke får hentet skrald i 3 uger på grund af manglende fjernelse af 

sne og at snerydningen ikke var optimal. Forslaget gik på at man kunne søge om at blive opgraderet til en klasse 2 

vej, som tidligere får ryddet sne. Der var livlig diskussion, men der var ikke stemning for at søge om opgradering da 

der var bred enighed om at dette ønske ikke ville blive indfriet, og at det i værste fald kunne ende med at kommunen 

ville foreslå at vi overgik til at være privat vej i stedet for. 

 

Forslag om at få lukket kløvervej på midten for at sprede trafikken til Kløvervej/Læhegnet blev nedstemt med samtlige 

stemmer mod. Grundejerforeningen har tidligere undersøgt at vejchikaner vil koste ca. 40.000,- kr. per stk. 

Allerød kommune har ikke tidligere villet godkende brøndringe. Der var ikke tiltro til skilte med legende børn har en 

præventiv effekt idet det også er egne borgere med mindre børn som kører stærkt ned igennem vejene og ikke kun 

besøgende og grundejerforeningen ønsker ikke en skilteskov. Der var ikke stemning for at gå videre med chikaner.  

 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:  

Susanne Frost og Hanne Leger Brink blev genvalgt. Rikke Carl blev genvalgt som suppleant. 

 
6. Valg af revisor og suppleant 

Svend Hedegaard blev genvalgt til revisor og John Pedersen blev genvalgt til revisorsuppleant. 
 

7. Eventuelt 
Der blev ytret ønske om at Bestyrelsen skulle arbejde videre med at få samlet de forskellige grundejerforeninger til 
fællesmøder, som der tidligere blev holdt af Blovstrødlisten. Der var også stadig et ønske om at undgå parkeringen 
på Sjælsø Alle udenfor Vindbygårdsvej. Ellers blev Ko-problematikken og stiforholdene på engen også debatteret.  
 
Lund fortalte om Ny Blovstrød og opfordrede Grundejerforeningen i at deltage i Høringsrunderne for at påvirke bl.a. 
udkørselsforholdene.   

 
Formanden overrakte derpå vingave til dirigenten som tak for hjælpen, og den meget lækre oste/pølse anretning flot 
pyntet af Hanne blev indtaget under hyggeligt samvær efter at generalforsamlingen var erklæret afsluttet. 
 
 

På foreningens vegne 
Susanne Frost 

 
 
 

Møde er nu afholdt med kommunen – Kommunen vil gerne have grundejerforeningen til at deltage i et 
projekt angående afdræning af området og der vil blive indkaldt til et borgermøde af kommunen.  

Bestyrelsen håber også at nogle vil deltage i at arrangere årets Sommerfest 3. lørdag i august. Ring bare 
til Susanne Frost på 48142656 og meld dig – det er hyggeligt.   


