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Referat af generalforsamling den 05. maj 2010.

Allan Lillelund (nr. 17) bød velkommen til generalforsamlingen, og særligt velkommen til de nye 
grundejere, der dog ikke alle deltog i generalforsamlingen; nr. 12, 22, 23 og 49.

1. Valg af dirigent.
Jesper (nr. 8) blev valgt som dirigent, og han redegjorde for at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning.

1. Aktiviteter
a. Skovtofte seminarium (købt af MT Højgaard) 

i. Der er nedsat et udvalg med Kaj nr. 3 som formand. Dette er gjort for at følge 
udviklingen. Indtil videre er sagen sat i bero og der vil ikke ske noget før lokalplanen 
for området er ændret. 

ii. Kaj havde udarbejdet et materiale omhandlende udviklingen på Skovtofte, som blev 
runddelt. Bestyrelsen vil fortsat følge udviklingen, ligesom Kaj løbende har kontakt 
med de øvrige grundejerforeninger omkring Skovtofte Seminarium. 

b. Kongestiens hjemmeside
i. Reserveret domænenavn
ii. Forsøgt at få Kongestiens hjemmeside til at fungere, men vores egen specialist har 

opgivet og vi beder derfor om hjælp
c. Kontakt til kommunen

i. Det årlige vejsyn (ultimo april)
1. Der er nogle fliser ud fra nr. 24, 74 og 76 som trænger til at blive udskiftet. 
2. Hvis de ikke udgør en færdselsmæssig risiko bliver de ikke skiftet

d. Ombygninger på Kongestien 
i. Der har været forespørgsler til bestyrelsen vedrørende ny bebyggelse på Kongestien.

1. Følgende regler er gældende
a. Bebyggelsens form og placering i forhold til vejskel skal være i 

overensstemmelse med de huse på matr. 17a, der blev opført før 
1944

b. Arealet mellem vejskel og bygning skal anlægges og vedligeholdes 
som prydhave og må som hovedregel ikke bebygges

2. Håndhævelse af reglerne ligger hos Lyngby-Taarbæk kommune og 
Grundejerforeningens bestyrelse er påtaleberettiget

a. Godkendelser ligger hos Lyngby-Taarbæk kommune
3. Bestyrelsen skal ikke have en holdning til de enkelte grundejers byggeri.

e. Snerydning på Kongestien
i. Der har været en del mere sne på Kongestien i år sammenlignet med de senest år.

1. Bestyrelsen synes snerydningen har været god og i det omfang det har været 
nødvendigt.

ii. Der har været rettet henvendelse til bestyrelsen fra enkelte beboer, der mente, at 
snerydningen ikke har været tilstrækkelig, bl.a. fordi det har været svært at cykle

iii. Det er vigtigt at påpege, at grundejerne selv har pligt til at rydde eget fortov. Mange 
har gjort det fint, men der er også nogle der har svigtet

2. Tak til de personer, som har stået for årets arrangementer:
a. Vejfesten

i. Tak til Anne (nr. 36), Dorthe (nr. 17) og Hans Jørgen (nr. 19)
ii. Endnu et år med stor deltagelse og så højt humør.

b. Børneeftermiddag i forbindelse med Vejfesten
i. Tak til Malene (nr. 8) og Jeanet (nr. 63), som er ansvarlige for Børneudvalget 
ii. Det har tidligere været en af årsagerne til at det var en stor opgave både, at skulle 

arrangerer dagens og aftenens arrangement
c. Halloween 

i. Endnu et fint arrangement af Børneudvalget (Malene (nr. 8) og Jeanet (nr. 63)
d. Fastelavnsfest:

i. Tak til Tina (nr. 9) og Line (nr. 6)
ii. Selvom der ”kun” var 11 børn der deltog i arrangementet synes jeg at det er vigtigt 

at vi fastholder denne tradition – og det er jo ikke altid, at der vil være så meget sne 
og at det vil være så koldt.
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3. Tak til snerydningsudvalget, som består af Hans (28) og Hans Jørgen (19). 
a. I forhold til tidligere år har de i år haft en del mere at se til

4. Indlæg på året Generalforsamling handler og indbrud og forebyggelse af indbrud
a. Der har været nogle indbrud i løbet af året.
b. Det er vigtigt at vi holder øjnene og øre åbne, såfremt der sker noget som ikke er, som det 

plejer
c. At vi informerer hinanden gennem rundskrivning på maillisten

5. Tak for dette år – nu glæder vi os til det bliver sommer 

3. Regnskab 2007/08.
På Foreningens kasserer - Anne (nr. 36)’s vegne, kunne Ole (nr. 24) – berette, at der ikke er restancer i 
forhold til kontingentet; alle har betalt. Der har været store udgifter til snerydning og sidste års 
generalforsamling, blev også en dyr affære, hvilket der også kom enkelte spørgsmål til. Bestyrelsen er 
enig i, at beløbet var højt – også højere end forventet da Generalforsamlingen blev arrangeret. 
Regnskabet blev godkendt. 

4. Kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent - kr. 250,- pr. husstand pr. år, hvilket blev godkendt.

5. Valg af formand (formanden er ikke på valg i år).
Allan (nr. 17) bliver siddende.

6. Valg af øvrig bestyrelse.
Anne (nr. 36), Hanne (nr. 41) og Ole (nr. 24) er på valg. Hanne og Ole ønsker ikke at genopstille. Janice 
(nr. 12) og og Jesper (nr.8) blev valgt. 
Bestyrelsen består nu af følgende medlemmer: Formand, Allan (nr. 17), Anne (nr. 36), Winni (nr. 12) og 
Jesper (nr. 8).

7. Valg af revisorer.
Flemming (nr. 46) fortsætter og nyvalgt bliver Kaj (nr. 2).

8. Nedsættelse af udvalg.
Der blev nedsat følgende udvalg:

• Fastelavn: Tina (nr. 9) og Line (nr. 6).
• Vejfest: Anne (nr. 36), Dorte (nr. 17), og Hans Jørgen (nr. 19). Tidspunkt for vejfesten 

bliver den 14. august. 
• Børneudvalget: Malene (nr. 8) og Jeanet (nr. 63)
• Snerydning: Hans (nr. 28) og Hans Jørgen (nr. 19).
• Tour de Kongestien: Bestyrelsen påtager sig opgaven.

9. Eventuelt

Jesper (nr. 8) påpeger, at der kan være mulighed for at Abildgårdsvej bliver privatvej. Det vil have 
betydning i form af øgede udgifter til vejvedligeholdelse, for de 4 huse, som ligger på hjørnegrundene. 

______________________ ______________________
Dorthe  nr. 17 Jesper - nr. 8
Referent Dirigent
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