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Referat af Ordinær Generalforsamling 

Torsdag 5. april 2018, kl 19.00 
på 

FORCE Technology, Hjortekærsvej 99 

 

 

1. Valg af dirigent: 
Som dirigent blev valgt Poul Jørgensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var blevet 

indkaldt med lovligt varsel. Navneopråbet viste, at i alt 38 medlemmer var mødt frem 

repræsenterende 22 parceller ud af 44. 

 

 

2. Formandens beretning:  
Carsten fortalte på fineste vis om årets gang i foreningen.  

Vejfejning den 23. april 2017 med ekstraordinær generalforsamling foregik i god ro og orden. 

Vejfesten i teltet på hjørnet hos Minna og Poul foregik under hyggelige og tørre former med stor 

deltagelse.  

Bestyrelsen udsender nyhedsbreve, når der er noget relevant. 

Velkommen til nye beboere. 

Niras boringerne har vist, at der i vores forening ikke er grund til bekymring om forurening af 

hverken grundvand eller grunde fra Atlas/Hempler grunden i Lundtofte. 

Lige nu 2 huse og én grund til salg.  

Vejfejning bliver i år den 22. april 2018. 

Formanden præsenterede også et tilbud fra G4S Tyverisikring, hvor alle beboere i foreningen kan få 

rabat. 

  

 

3. Regnskabsaflæggelse: 
Regnskabet for 2017 blev gennemgået af kassereren. Der var ingen spørgsmål. 

 

 

4. Kontingent: 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 1000 kr med indbetaling senest 1. september 2018.  

Der vil være 100 kr rabat ved tidlig indbetaling, dvs 900 kr ved indbetaling inden 1. juni 2018.  

Benyt venligst Nordea: reg.nr. 2252 konto 6283436983 
 

 

5. Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 

 

  

6. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor: 
Bestyrelsen blev genvalgt.  

Bestyrelsen består således af Carsten Bruun (GV56) formand, Henrik Hornhaver (Hj4) kassere, 

Mette Ulrich (Hj8) sekretær og Susanne Bangert Struwe (Hj19) suppleant, og derudover fortsætter 
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Jørgen Bach (Hj6) som revisor.   

 

7. Eventuelt: 
Sekretæren viderebringer en opfordring fra Hjortekær Grundejerforening om at melde sig ind i 

denne forening.  

 

 

8. Oplæg fra kommunen vedr. letbanen. 
Dennis Kjergaard, kommunikationsmedarbejder fra Hovedstadens Letbane og Mads Henrik 

Lindberg Christiansen, chef for vej og parkering i Lyngby-Taarbæk Kommune holdt et oplysende 

oplæg om Letbanens rute, tidsplan for anlæg, stationer mm. 

 

 
 

 

Hjortekær den 12. april 2018. 

 

 

 

______________________________                                      ___________________________ 

        Carsten Bruun, formand                                                              Poul Jørgensen, dirigent 

 

 

  


