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Referat af generelforsamlingen i Blovstrød Sognegård 

Torsdag den 27. marts 2015 kl. 19.00 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:   Der var ca. 35 tilstedeværende medlemmer og 
ledsagere 
 
1. Valg af dirigent 
Benny Ferslev 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 
Som traditionen sig hører, skal formanden jo komme med en status over året som gik. 
 
Det har igen i år været et stille og roligt år efter sidste års fantastisk hyggelige generalforsamling, hvor vi var 
flere end længe set, men maden var også fantastisk. Desværre lykkedes det stadig ikke at få de lidt yngre 
med, selvom vi rykkede starttidspunktet lidt, så nu er vi gået retur til kl. 19.00, da vi er nogle som skal på 
arbejde i morgen, og samtidig være med til at rydde op.  

 

Der har været holdt bestyrelsesmøder efter behov, og bestyrelsen har selvfølgelig deltaget i det borgermøde 

som blev afholdt på skolen den 11. september hvor ”Ny Blovstrød” var til debat. Bestyrelsen sendte også 

igen i år høringskommentarer ind til kommunen med nogenlunde de samme kommentarer som sidst, da de 

ting vi sidst kommenterede ikke var blevet taget til efterretning. Sidste nyt har kunnet følges i dagspressen 

og hjemmesiden alt om Blovstrød. Der er foreslået enkelte ændringer til infrastrukturen. 

 
Efter sidste generalforsamling fik Søren besked på at kommunen havde bevilliget penge til en konsulent som 
skulle kigge på vores ansøgning om udarbejdelse af lokalplan. Siden har kommunen så besluttet at de 
ønsker en fælles lokalplan for hele Blovstrød, og de vil derfor indkalde til samlet grundejerforeningsmøde 
snarest. Det er dog tydeligt at de ikke rider før de sadler, og vi må nok forvente minimum 1½ år inden en 
endelig lokalplan foreligger…mindst 

 
Vi har selvfølgelig også holdt sommerfest i år med omkring 80 deltagere – altså lidt mindre end sidste år – 
men vi som deltog hyggede os alligevel. Vejret var ikke helt så godt som sidst, og desværre døde 1½ af 
vores telt i den forbindelse. Regnen forhindrede os i at pille ned søndag, og det blæste gevaldigt op om 
mandagen. Vi må altså ud og genanskaffe telte, hvis der skal være sommerfest i år, og lige nu er der kun et 
helt telt til udlejning. Det er A-stænger vi mangler, så hvis nogle kender nogle som er ved at kassere et 
sådan telt så arver vi gerne stænger. 

 

På bestyrelsens vegne vil jeg sige stor tak til festudvalget for deres indsats (altså Martin og Hanne) og også 

stor tak til dem som kom og hjalp til med at opstille og nedtage telt, som der var lagt op til i invitationen. Igen 

i år har bestyrelsen besluttet at sommerfesten skal ligge den 3. lørdag i august, så sæt allerede nu kryds i 

kalenderen 

 

Enkelte har lejet teltene i år bl.a. vandværket som holdt et fantastisk jubilæum med fint besøg af 

borgmesteren i sommers. Håber I nåede forbi.   

 

Jeg vil også lige nævne, at hvis man ikke har kendskab til den informationsfolder som grundejerforeningen 

har lavet, så sig endelig til, så kommer jeg gerne forbi med en kopi. Jeg har også nogle med i dag. Den 

beskæftiger sig bl.a. med reglerne for permanent parkering på vejene, kørsel efter forholdene og klipning af 

levende hegn.   

 

Slutteligt kan vi glæde os over at vi heldigvis heller ikke i år haft brug for at rekvirere ekstra snerydning, og 

bemærk lige at gruset kom i god tid i år :o) Jeg vil i den forbindelse lige påpege at vi ikke har nogle som 

rydder fortove I Grundejerforeningen, så det har den enkelte parcel ansvaret for. De kan blive meget glatte 

ved skiftende temperaturer hvis sneen får lov at ligge og man kan som ejer blive gjort ansvarlig hvis nogen 

kommer til skade ved at falde på fortovet.  
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Jeg vil afslutte min beretning med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. Som I 

sikkert har set af indkaldelsen ønsker jeg at trække mig som formand for bestyrelsen efter 4 år, da jeg 

mangler timer i døgnet. Jeg håber der er nogle nye gode kræfter som vil stille op og bidrage med lidt ”frisk 

blod” i foreningen, og nogle som har mere tid til frivilligt arbejde end jeg har.   

 

Hermed vil jeg give ordet tilbage til dirigenten.  

 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

 

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 og 

året gav et resultat på 10.801,63 kr., og det blev enstemmigt vedtaget at kontingentet fortsat er på 150,- kr. 

årligt. 

 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne 

Desværre dukkede VIP Security & Service ikke op som annonceret. Han skulle have talt om forebyggelse af 

indbrud. Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen men tidligere har der 

været stillet forslag om opstilling af borde og bænke ved søen. Det blev besluttet at bestyrelsen skulle gå 

videre med at undersøge hvad det koster at etablere borde og bænke ved søen.    

 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 

Bjørn Wied blev nyvalgt til bestyrelsen og havde fra Spanien indvilliget i at overtage Formandsposten. 

Susanne Frost blev genvalgt som menigt medlem af bestyrelsen. Birgit Olsen blev valgt som suppleant. 

 
6. Valg af revisor og suppleant 
Sven Hedegaard blev genvalgt til revisor og John Skovsgaard blev genvalgt til revisorsuppleant. 

 
7. Eventuelt 
Det blev oplevet meget generende af husstande ned mod engen at Sandholmlejren har nogle alarm 
projektører som lyser ud mod vores område. Bestyrelsen lovede at kontakte Sandholmlejren og høre 
hvorvidt disse behøver lyse så kraftigt op.  

 
Der var stor interesse for nabohjælp skilte, og der var generelt en del utryghed da der har været registreret 
unge mennesker der løber rundt og tager i dørene og går rundt i haverne. Der har været en del indbrud på 
det seneste. Spørgsmålet kom op om det kun er i vores grundejerforening og nogle af medlemmerne 
ønskede at Allerød kommune tog ansvar og prøvede at arrangere noget nabosamarbejde. Det blev fra 
formanden kommenteret at det skulle vi nok ikke regne med i disse spare tider men man kunne altid selv 
være på forkant.  

 
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 

 
 
 

Bestyrelsen håber også at nogle vil deltage i at arrangere årets sommerfest 3. lørdag i august. 
Ring bare til Susanne Frost på 48142656 eller Hanne Leger Brink 22950911 og meld dig – det 

er hyggeligt.   


