RUDERSDAL GRUNDEJERFORENING
GENERALFORSAMLING
RUDEGAARD, KONGEVEJEN 460, HOLTE

REFERAT
29. APRIL 2013
1. Valg af dirigent
Henrik Hauch blev valgt uden modkandidat.
2. Formandens beretning
Formanden berettede fra det forgange bestyrelsesår.
Beretningen er vedhæftet dette referat.
Kommentarer til formandens beretning:
- Ved byggeriet på Frydenholm vil der i tillæg til trafikale problemer også komme støj. og møgproblemer.
Svar: forhåbentlig bliver der taget de samme forholdsregler som ved sognegårdsbyggeriet. Det er byggeri i
et beboelsesområde og det kræver særlige foranstaltninger og hensyn.
-Lysregulering på Kongevejen/Rudersdalsvej: der er alt for kort tid til at komme igennem krydset. Svar:
kommunen mener at der ikke er et problem. Der er følere i vejen, så krydset burde være lysreguleret i
forhold til trafikbelastningen.
- Småhusene: det drejer sig kun om småhuse og lign. opført efter 1985. Landsevej 5 ansøgte kommunen og
blev efterfølgende uforvarende taget til indtægt for kommunens gennemgang af de omkringliggende
boliger, hvoraf flere blev pålagt at få lovliggjort deres småhuse. Man har udbedt sig en forklaring på
kommunens særegne fremgangsmåde i denne sag, hidtil uden svar.
- Færdiggørelse af cykelstier på Rudersdalsvej: hvorfor kan kommunen ikke færdiggøre cykelstierne – man
har lovet at det vil ske inden udgangen af april.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassererens beretning
Flemming Riff aflagde regnskab.
Der blev spurgt hvor meget Rudehaven betalte. Kassereren svarede at Rudehaven kollektivt betaler kr.
4.500,Regnskabet og beretningen blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Kassereren foreslog at fastholde kontingentet på kr. 50,- og kr. 35,- for pensionister. Forslaget blev
vedtaget
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Der var flere der stillede op til bestyrelsen: Henrik Rasmussen, Rudesøvej10, Knud Stadsgaard, Landsevej 5
og Jens Øvlisen Islin, Landsebakken 26. Alle blev valgtKeld Garfort og Kirsten Kronby stillede op som suppleanter og blev valgt/genvalgt.
Der var genvalg afrevisor Malene Arnt Dickie, Landsebakken 6 og revisorsuppleant Børge Vestergård,
Landsebakken 4.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

7. Eventuelt
Der blev orienteret om Rudersdalmødet som afholdes d. 20 maj. I år er også individuelle borgere i
kommunen inviterede. Tilmeldingsfristen er 1.maj. På mødet debatteres kommunens plangrundlag. Der
henvistes til kommunens hjemmeside for mere information om arrangementet.
Efter generalforsamlingen orienterede arkitekt Johan Fogh fra arkitektfa. Fogh & Føllner om arkitekturen
for sognegården ved Holte kirke. Efterfølgende bød foreningen på et let traktement.
Referent: Flemming Scheel

