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Ordinær generalforsamling 2011 
Grundejerforeningen Møllemosen 

  

Referat 

  

Tid:              Torsdag den 14. april 2011, kl. 19:30 

Sted:            Måløv Sognegård 

  

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

4. Valg 

5. Indkomne forslag 

6. Fastlæggelse af kontingent og budget 

7. Antenneforeningen Kratvej 

8. Eventuelt  

 

 

 



 

Forud for generalforsamlingen blev afholdt et velbesøgt og vellykket arrangement om forebyggelse 

af tyveri og hærværk. Der var indlæg fra kriminalassistent Bent Nikolajsen fra Københavns 

Vestegns politi samt låsesmed Kasper fra HV Låseteknik i Valby. Læs referatet fra foredraget her. 

Ad 1) Valg af dirigent 

Frank Jørgensen blev valgt som dirigent. Han takkede for valget og konstaterede mødet lovligt 

indvarslet.  

Ad 2) Bestyrelsens beregning 

Formanden (Erik Laue) gennemgik aktiviteterne i årets løb. Efter beretningen var der en række 

kommentarer og spørgsmål fra de fremmødte. 

a. 

Vejene: De er blevet mangelfuldt ryddet i vinters, men er nu fejet 2 gange allerede. De kommer dog 

mandag hvor alle skraldespande er sat ud så de ikke kan komme til at feje ordentligt: Bestyrelsen 

kontakter Ballerup Kommune for at få en bedre planlægning af pasningen af vejene. 

b. 

Bredbånd: Der er lav hastighed på TDC’s net og flere oplever at miste forbindelsen eller at den 

bliver meget langsom. Problemet er at der er for langt til nærmeste central. Der er desværre ikke 

umiddelbart udsigt til at TDC vil gøre noget ved problemet. 

c. 

Foreningsarbejdet: Bestyrelsens medlemmer opfordrede beboerne til at deltage i foreningens 

arbejde ved at indgå i diverse udvalg, arrangements grupper mv. Der efterlyses bla. nogen til at 

revitaliserer fastelavnsarrangementet som desværre måtte aflyses i år pga. få tilmeldinger. 

d. 

Vejene: Vejenes tilstand blev kommenteret af flere. De bliver bare dårligere for hvert år. Den 

foreslåede privatisering og de vilkår det ser ud til at skulle ske på finder vi er helt uacceptabel. Alle 

beboere i Grf. foreningen opfordres til at kontakte kommunen når man observerer problemer med 

vejene som man mener der bør gøres noget ved. Det er den bedste måde at lægge pres på 

kommunen hvis den enkelte borger henvender sig. 

Herefter blev beretningen vedtaget.  

 

 

http://www.mollemosen.dk/indlaeg.htm


 

Ad 3) Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af kasseren (Dorte Jørgensen). En af de interne revisorer undrede sig 

over prisen på den indkøbte vogn til teltet, men som det fremgår af de reviderede bilag så dækker 

posten over en række indkøbte ting til teltet herunder varmeovne, gasflasker, mikrofon og 

forstærker mv. Ved fremlæggelsen blev i øvrigt konstateret at vi fortsat har reserveret det 

opkrævede beløb til konsulentstøtte til bearbejdning af ideer til vej/område forbedringer. 

Efterfølgende blev regnskabet godkendt.  

Ad 4) Valg 

Valg: Jan Magleby blev valgt som ny formand. Jan takkede efterfølgende Erik Laue for hans 

mangeårige virke som formand for foreningen. 

Bestyrelsesmedlemmer: Dorte J. modtog ikke genvalg. 

Jakob Petersen genopstillede og blev genvalgt for 2 år. 

Per Mørkenborg har trukket sig fra bestyrelsen. 

Helge K Theilgaard blev opstillet og valgt som nyt ordinært medlem for 2 år. Indtræder i stedet for 

Dorte. 

Ole Danting blev valgt for 1 år og indtræder som ordinært medlem efter at Jan M. er valgt som 

formand. 

Der mangler således et nyt ordinært medlem i stedet for Per M. Der var ingen som opstillede til 

posten. En af suppleanterne oprykkes derfor som nyt ordinært medlem. Suppleanter. Frede Kjær og 

Bo Kristensen modtog genvalg. Det afgøres ved konstitueringen hvem der ændrer status til ordinært 

medlem. En ny suppleant mangles og interesserede opfordres til at henvende sig til bestyrelsen. 

Revisorer: Carsten Danielsen og Jan Petersen blev begge genvalgt som interne revisorer. 

Ad 5) Indkomne forslag:  

Ingen forslag indkommet.  

Ad 6) Fastlæggelse af kontingent 

En stigning på 300 kr (25 kr/md) er nødvendig på af stigninger fra YouSee’s levering af 

antennesignal. Stigningen blev vedtaget.  

Desuden var forslået at der opkræves et gebyr på 100 kr/år hvis man ikke er tilmeldt PBS. Vi må 

dog kun opkræve 50 kr til at dække de ekstra administrationsomkostninger. Forslaget vedtaget med 

1 stemme i mod og resten for. 

 



 

Budgetforslag:  

Dette var ikke nævnt i dagsordenen men blev accepteret behandlet af generalforsamlingen. 

Budgetter er en anelse mere detaljeret end tidligere. En ny post på budgettet er hensættelse til køb af 

nyt telt. Det skal desuden synliggøres hvilke indtægter der er ved teltudlejningen. Budgettet blev 

herefter enstemmigt vedtaget.  

Ad 7) Antenneforeningen.  

Et formelt punkt på dagsordenen uden reelt indhold! 

Ad 8) Eventuelt 

Eventuelt: En lampe ved nr 79 virker ikke. Kommunens reparatør siger tilsyneladende at de ikke vil 

skifte den. Det er uklart hvad årsagen er til dette. Det er altid en god ide at henvende sig til 

kommunen hvis der er problemer af denne art. Der blev desuden spurgt til udlejningen af teltet og 

det blev præciseret at vejfester kan benytte teltet gratis fordi det understøtter det sociale liv i vores 

område og bidrager til et bedre naboskab. Private skal betale for at leje teltet men det er væsentligt 

billigere end hos professionelle udlejere. Et velfungerende socialt liv i området kan også bidrage 

positivt til forebyggelse af hærværk og tyverier i området. Det blev påpeget fra den ansvarlige 

’teltgruppe’ at man foruden teltet kan leje, ovne og lydanlæg for et tillæg i prisen. Check 

hjemmesiden for detaljer! I teltgruppen diskuteres det om vi skal tilkøbe et gulv samt anskaffe et 

skur for at sikre den langsigtede opbevaring af telt og tilbehør. Det er en sag der arbejdes videre 

med i bestyrelsen. Dette var der positiv stemning for. 

Web/hjemmeside gruppen meddelte at man kan tilmelde sig et nyhedsbrev via hjemmesiden eller 

skrive sin mailadresse på de medbragte lister. Det samme gælder en mailliste hvor man kan blive 

holdt orienteret om indbrud og hærværk i området. Jævnfør aftenens tidligere arrangement så er 

gensidig nabohjælp og ’holden øje’ en rigtig effektiv måde at forebygge indbrud. Alle opfordres til 

at give bestyrelsen/webgruppen deres mailadresser så vi kan få opbygget en hurtig billig og effektiv 

kommunikation i foreningen.  

Afslutningsvis takkede den afgående formand Erik Laue Dorte for hendes arbejde i bestyrelsen. Per 

var ikke til stede og må modtage sin tak ved senere lejlighed. 

Dirigenten afsluttede herefter mødet.  

  

   

Referent: Torben Toldam-Andersen. 

 

 


