Referat af Ordinær generalforsamling 2018

Bestyrelsen 2018
Navn

Adr

Post

Valg-periode

Ny periode

Lars Engsbro

MM31

Formand

April 16 - april 18

April 18 - april 20

Grundejerforeningen Møllemosen

Frede Kjær

MS16

Best.medlem

April 16 - april 18

April 18 - april 20

Torsdag d. 12. april 2018, kl. 19:30

Hanne Gleitze

MM91

kasserer

April 16 - april 18

April 18 - april 20

Trine Baunsgaard

MM59

Best.medlem

April 16 - april 18

April 18 - april 20

Rasmus Bach

MM40

Best.medlem

April 17 - april 19

Preben Bertelsen

MM87

Best.medlem

April 17 - april 19

Richardt Lisbygd

MM83

Best.medlem

April 17 - april 19

Suppleant

April 17 - april 18

April 18 - april 19

NN

i Måløv kulturhus, Loftet
Formanden bød velkommen til de ca 25 fremmødte medlemmer og
præsenterede bestyrelsen.
Som punkt 1 på dagsordenen blev Jan Magleby foreslået og valgt som dirigent,
og Richardt Lisbygd blev valgt som referent.

Revisorer
Finn Siewertsen

MM47

Revisor

April 17 - april 18

April 18 - april 19

Kasper Bøcher

MS14

Revisor

April 17 - april 18

April 18 - april 19

——————————————————————————————————————

Bolius skriver blandt andet dette om katte i haverne:
Der findes ikke en kattelov. Katte hører derfor under lovgivningen for Lov om markog vejfred og Dyreværnsloven. Det ejerens pligt at sørge for at dyr ikke strejfer på
andres grund. Noget andet er, hvad der sker i praksis. Hvis du fx fanger dyret, skal
du hurtigst muligt, og senest inden for 24 timer, kontakte ejeren. Hvis du ikke ved,
hvem dyret tilhører, skal du kontakte politiet. Det er din pligt at fodre og passe dyret
forsvarligt, når det er i din varetægt. Det er ikke tilladt at aflive katte, der strejfer
rundt på din grund.
Langt de fleste katte er bange for vand. Derfor er det ofte et effektivt middel at
sprøjte efter den med vandslangen. Mange katte bryder sig ikke om stærke lugte
eller lugten af kaffe. Man kan fx prøve at strø indholdet af brugte teposer, KakaoFlis (et jordforbedringsprodukt), eller kaffegrums i havens bede.
Katten bruger blomsterbed eller sandkasse som kattebakke. Derfor kan katteejeren
sørge for altid at have et friskgravet jordstykke i haven, evt. med lidt kattegrus
blandet i jorden Det øger chancerne for at katten ikke strejfer omkring og besørger
andre steder.

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og gik derefter videre med dagsordenen. Formanden gjorde herefter
opmærksom på, at der ville blive byttet rundt på punkt 2) og 3) af hensyn til
vores gæst, Thomas Christensen, geograf fra Center for By, Erhverv og Miljø,
Ballerup kommune.
Punkt 3) Frede startede med en billedpræsentation af området omkring
Møllemosen, hvor især problemerne med vand og vandmængden i Værebro Å
blev synliggjort.
Herefter fortalte Thomas Christensen lidt mere om Møllemosen og plejeplanen
for mosen, afvandingen og den nye oprydning i mosen og skoven. Han gjorde
opmærksom på, at kommunen er bevidst omkring problemerne, og der f.eks. er
snak om muligheden for at hæve nogle af stierne for at forhindre
oversvømmelser.
Thomas fortalte også om muligheden for oprettelsen af et moselaug, hvor
opgaverne eksempelvis kunne være nedskæring af pil eller nedskæring af
invasive arter som f. eks. pileurt og kæmpe bjørneklo.
Typisk vil der være tale om 1-2 arbejdsdage om året, hvor Ballerup Kommune
stiller værktøjer til rådighed og efterfølgende byder på pizza og øl. Men alt
aftales mellem kommunen og lauget. Thomas opfordrede til at skrive til ham
eller Frede (fredekjaer1@hotmail.com), hvis der var interesse med henblik på et
uforpligtende opstartsmøde.

Thomas pointerede, at et moselaug er 100% på frivillig basis, og man altid er i
sin gode ret til at træde ud igen. Der er således ingen forpligtelser overfor
Ballerup Kommune (Thomas’ indlæg bliver lagt på vores hjemmeside).
Punkt 2) Formanden fortalte lidt yderligere om den rundvisning i Møllemosen,
som han og Frede havde fået med Thomas Christensen og Michael Bach
Fallesen sidste juni og fortsatte derefter med at gennemgå de arrangementer,
der har været i løbet af året:
- Sankt Hans havde været en succes på trods af, at fremmødet ikke var
overvældende. Bålets størrelse havde været meget passende.
- Fastelavn var nok en gang en stor succes med rigtig mange deltagere på
trods af, at bestyrelsen i år havde flyttet arrangementet til lørdag klokken 14.
Dette tidspunkt vil blive fastholdt og forsøgt igen til næste år.
- Bestyrelsen og medlemmerne har lavet en minievaluering af den nye
affaldsordning, hvor konklusionen er, at de nye spande er lige lovligt store - på
nær plast, der som den eneste bliver fyldt.
- Trafikken på Kratvej har været oppe til diskussion flere gange i løbet af året.
Der er fokus på at få en bedre løsning, da mange biler kører højre om pudebumpene, hvilket kan lede til farlige situationer. Men som med alting er det jo et
spørgsmål om kroner og ører, men Ballerup Kommune er blevet gjort
opmærksom på problemet. Trafikken på Måløv Parkvej synes at være øget,
måske som følge af den nye motorvej. En trafikmåling kunne derfor være
relevant, og bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen om dette ved
passende lejlighed.
- Herefter blev vores priser hos YouSee gennemgået, hvilket førte til en livlig
debat omkring rabatter nu og i fremtiden, specielt hvis nogle begynder at melde
sig ud af den kollektive aftale Grundejerforeningen har med YouSee. Også
muligheden for fibernet blev diskuteret, og det kom frem, at fibernettet i
øjeblikket udbygges til Skovlunde og Ballerup, hvorfor man kunne have en
forventning om, at udbygningen til Måløv vil komme indenfor 3-5 år. Der skulle
dog allerede være fibernet frem til YouSee’s fordelingsskabe her hos os.
- Hjemmeside kontra Facebook. Bestyrelsen fastslog, at den som
udgangspunkt vil fortsætte den nuværende ordning med dynamik, indlæg og
tilkendegivelser på Facebook, mens hjemmesiden kun vil indeholde faste
informationer, referater, officielle nyheder osv.
- Til slut blev der diskuteret nabohjælp. Både skilte, alarmer, tilmelding osv. Det
førte til en livlig debat omkring hvad foreningens medlemmer forstod ved
nabohjælp. Det var tydeligt, at der var forskellige holdninger, men uanset hvad

kunne vi konstatere en stor nedgang i antallet af indbrud på Møllemosen (12 i
2016 og 2 i 2017), hvilket selvfølgelig kan være tilfældigheder, men en ting er
sikkert, des mere vi hjælper hinanden, jo mindre attraktivt bliver det for tyven at
besøge Møllemosen. Det blev vedtaget at købe et enkelt nabohjælpskilt mere,
så alle indfaldsveje er dækket.
Punkt 3) Herefter vendtes tilbage til den resterende del af punkt 3:
- Er aktivitetsniveauet passende? Det mente generalforsamlingen det var.
- Hjertestartede i området. Der findes en hjerteløber i området, Karina, der bor
på Bakketoften. Prisen for en hjertestarter er omkring 20.000, hvilket vil være en
meget stor udgift for grundejerforeningen. Det blev vedtaget, at bestyrelsen
kunne gå videre med at undersøge mulighederne, f.eks. splitte prisen med
Institutionen Måløvgård eller på anden måde få tilskud.
- Direkte betaling til YouSee? Langt størstedelen af kontingentet til
Grundejerforeningen er betaling til YouSee. Spørgsmålet er, om det ville være
en fordel at lade YouSee opkræve kontingentet til grundpakken direkte hos den
enkelte, ikke mindst fordi langt de fleste alligevel har et andet produkt hos
YouSee, f.eks. internet. Generalforsamlingen sagde god for at bestyrelsen
kunne gå videre med sagen med henblik på et mere konkret forslag på næste
års generalforsamling.
Punkt 4) Regnskabet blev godkendt ved applaus uden kommentarer.
Punkt 5) Budgetforslaget blev godkendt ved applaus.
Kontingentet for 2018 er dermed 1.800 kr pr. parcel. Opkræves i juni måned.
Punkt 6a) Jævnfør diskussion under punkt 2) blev det vedtaget at købe et
ekstra skilt og sætte det op.
Punkt 6b) Bestyrelsen ønsker ikke at agere politi, men på Bolius er det muligt
at læse om regler for katte og eventuelle forholdsregler, man kan tage for at
mindske risikoen for, at ens kat strejfer i andres haver.
Punkt 7) Bestyrelsesmedlemmerne på valg blev genvalgt ved applaus. Det
samme gælder for revisorerne. Der er p.t. ledige pladser som suppleant(er), og
bestyrelsen opfordrede til, at man snakkede med eventuelle tilflyttere om
muligheden for at give en hånd med i bestyrelsen. I sidste ende kan det nemlig
ende som en dyr udgift for foreningen, hvis en professionel skal overtage
arbejdet. Interesserede i suppleantjobbet kan henvende sig til bestyrelsen.
Punkt 8) Bestyrelsen takkede Torben i Møllemosen 20 og Mads og familie på
Møllestykket 13.

