
Generalforsamling Møebjerggaard d. 29/3-16 

1. Fjernvarme oplæg 
Direktør for Egedal fjernvarme holdt informationsmøde, om kommende etablering af 
fjernvarme i forår 2017 

2. Ordstyrer 

ordstyrer er valgt og det bliver Magnus Andersen 
Generalforsamling bliver erklæret godkendt 

3. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsen præsenteres og deres poster.  Der laves et oplæg ved Oliver , Kit  og Freddy. 
Der bliver stillet spørgsmål ang. snerydning som en grundejer på Møebjergvej ikke syntes er 
optimalt, der spørges om det firma der rydder i nabo grundejerforeningen  kan kontaktes og 
undersøge hvad prisen er.  
4 parceller på Kornvænget bliver stadig sprunget over. 
Ved vi hvor det regnbue farvet vand på bygvænget kommer fra ? det kommer fra 
Frederikssundsvej og det er bla også derfor vi ønsker at kommunen overtager langemaren. 

4. Regnskabet og Bestyrelsens forventninger til de næste 10 år ved Kit 

Regnskabet fra 2015 bliver gennemgået 
Der bliver spurgt til gebyrer om de evt. kan bliver mindre, dette er undersøgt og vi kan ikke 
få dem længere ned.  
Der undres over beløbet på vejfonden, ikke bliver brugt, når vejene trænger både på 
kornvænget og bygvænget.  
Regnskabet er godkendt 

Forventninger til de næste 10 år og budget 2016 oplæses, ingen kommentar 

5. Indkommende forslag  

En grundejer har klaget over at vi ikke holde vores fortovet der er løse sten og fliser som 
ligger for højt osv. Der laves forslag om tilføjelse vedtægtsændring at vi selv er juridisk 
forpligtet til at holde fortovet. Forslaget er vedtaget og det bliver tilføjet. 

Forslag ved Daniel, som syntes der mangler  opmærkning  og haj tænder til  cykler osv . 
forslaget går på at det skal prioriteres  i 2016 . Daniel trækker forslaget tilbage, da 
bestyrelsen arbejder på at få kommunen til at lave vej syn på Kornvænget og derved betale 
bump og opmærkninger , bestyrelsen kæmper videre . 



6. Valg til bestyrelsen 

Lisa Carlsen var villig til genvalg og blev valgt  
Thomas Condé Hansen stillede op til bestyrelsen og blev valgt  
Freddy Andersen, Kit Ervolder og Oliver Deleuran forsætter i bestyrelsen 

Suppleant : 
Brian Jensen Møebjergvej og Mogens Hansen Bygvænget stillede op og blev valgt 

Revisor : 
Magnus Andersen Møebjergvej var villig til genvalg og blev valgt og Henriette Hansen  
Bygvænget stillede op og blev valgt. 

Suppleant revisor: 
Henrik Bentzen stillede op og blev valgt  

7. Langemaren  

Oplæg ved Oliver  
Grundejerne ud mod langemaren, har inddraget det fælles stykke på langemaren til deres 
egen parceller, dette ser bestyrelsen ikke som et problem men der opfordres til at holde 
langemaren fri så der kan gås dernede. 

Joan og Erik bliver takket for deres store arbejde på langemaren især omkring vandløbet. 
Erik vælger at stoppe med at vedligeholde vandløbet. Erik og Joan rapportere hvis der opstår 
problemer eller noget som skal laves, så sørger bestyrelsen for det bliver lavet enten ved 
egne kræfter eller ved håndværker hjælp udefra . Der opfodres til at møde op til langemaren 
dag. 

8. Kontigent  

Kontigent skal fastsættes. Bestyrelsen forslår 1100 kr.  Dette er vedtaget  

9. Evt.  

Hvem rydder sne på kornvænget ved brandammen ? dette er kommunens ansvar..  Stien ved 
det hus som ikke bliver bygget færdigt, skal ryddes , så den igen kan benyttes ,obs til 
langemaren dag. 

10. Ekstraordinær generalforsamling 

Indkaldelsen er godkendt, bestyrelsens forslag til vedtægtsændring er godkendt 




