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Inden generalforsamlingen gav Jette Baagø fra Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm en 
spændende gennemgang af den kongelige jagt i Nordsjælland gennem tiden.   
 
1. Valg af dirigent: 
Poul Jørgensen blev valgt uden modkandidat og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
indkaldt med lovligt varsel. Ved navneopråb konstateredes, at 24 parceller var repræsenterede med 
41 personer. 
 
Formandens beretning:  
I årets løb er der flyttet nye ejere ind i 3 huse (Hjorthøj 4: Helle og Henrik Hornhaver, Hjorthøj 25: 
Tina og John Andersen Walsh, Hjorthøj 29: Peter Tørsløv). Endvidere er Gadevangen 43 udlejet til 
Zara Liljekvist og Kenneth Nielsen og Gadevangen 44 til Khalig Khan. Formanden bød alle nye 
velkommen.  
 
Vejfejningen 20 april forløb godt, og efterfølgende besigtigede kommunen vejene og udskiftede 3 
fliser. Reparation af asfaltskade mangler stadig.  
 
Vejfesten i august var meget vellykket til trods for lidt ustadigt vejr. Men med næste dags 
heldagsregn havde vi dog været heldige. Sommerfesten i år er fredag 21 august, og bestyrelsen vil 
meget  opfordre frivillige til at melde sig til at hjælpe lidt med det praktiske.  
 
Vejbelysningen er endelig blevet ordnet, idet der er sat små mavebælter på glassene, således at 
generende skin ind i husene mindskes. Flere af de berørte ejendomme anerkendte da også en vis 
forbedring! 
 
Kommunens fortsatte overvejelser om eventuel flytning af stadion kan man læse om i Det Grønne 
Område og vedrørende støj fra motorvejen og eventuelle tiltag til at mindske støjniveauet kan man 
se på kommunens 'Støjhandlingsplan'.    
 
Det blev atter henstillet, at grundejerne holder forhaver og fortove i pæn stand, fjerner mækebøtter 
(primært i maj og august), vildtvoksende græs m.m., således at området til stadighed fremtræder 
pænt.  
  
Der har været et par indbrud i årets løb, og det anbefales atter, at man sikrer sig bedst muligt – og 
man kan med fordel Kriminalpræventivt Råd. Endvidere bør man orienterer naboer, når man rejser 
væk, og sørge bedst muligt for, at huset ikke ser forladt ud under ens fravær. Alle bedes indberette 
til Bestyrelsen, hvis man har været ude for et indbrud.  
 
Spørgsmålet om udskiftning af knækkede fliser blev taget under pkt 5 'Indkomne forslag'.  
 



3. Regnskabsaflæggelse: 
Formanden gennemgik regnskabet for 2008, og det blev godkendt. Da der i årets løb er blevet brugt 
godt 11000 kr på forbedring af lamperne er Foreningens kapital nu på ca 90 000 kr, og kontingentet 
dækker de løbende udgifter. Den nedenfor omtalte udskiftning af fliser vil koste 40-45 000 kr. der 
trækkes fra formuen.    
 
4. Kontingent: 
Kontingentet for 2009 bevares på 650 kr, og fortsat med rabat ved rettidig indbetaling, altså  
600 kr. ved indbetaling før 1. juli 2009. Girokonto 753-8898. 
 
5. Indkomne forslag: 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne inden fristens udløb (10. februar). Bestyrelsen 
fremsatte et forslag til afstemning vedrørende udskiftning af 130 knækkede fliser for et beøb på ca 
35-45 000 kr. Efter lidt diskussion vedtog forsamlingen at bemyndige Bestyrelsen til at iværksætte 
denne udskiftning, idet Bestyrelsen dog skal sikre, at nye fliser har en grå farve, der bedst muligt 
matcher de nuværende fliser.      
 
6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor: 
Bestyrelsen, på nær Jørgen Bach, samt revisoren var som nævnt i indkaldelsen villige til genvalg, 
hvilket skete. Som afløser for Jørgen blev Andreas Lindemann (Gadevangen 50) indvalgt.   
 
7. Eventuelt: 
Der var ingen kommentarer her. 
   
 
VEJFEJNING SKER SØNDAG 19 APRIL, STARTENDE VED 10-TIDEN OG MED ET LET 

TRAKTEMENT VED 11-TIDEN (HJØRNET GV OG HJ). 
 

 
Hjortekær den 31. marts 2009 
 
 
 
 
 
______________________________                                      ___________________________ 
        Ulrik Holm, formand                                                              Poul Jørgensen, dirigent 
 
 


