
 
                                                                       Grundejerforeningen 

DRO��I�GMØLLE STRA�DPARK I-III 
 

 
                                                                                                                      6. januar 2008 

 

  
 
 
Til         Medlemmer af grundejerforeningen. 
 
Emne:    Referat fra ekstraordinær generalforsamling søndag d. 6. januar  
 
Ref.  :     Indkaldelse af 10. december 2007. 
 
Dagsorden iht. indkaldelse. 
 
Efter en kort velkomst åbnede formanden Kate Jacobsen mødet og gik herefter over  
til vedtægterne §9.   Følgende blev enstemmigt valgt: 

      Dirigent: Palle Rasmussen, Solbakkevej 94 
Referent: Jørgen Brøndum, Løvsangervej 2 
Stemmetællere: Ole Madsen, Solbakkevej 38 og John Pedersen, Vagtelvej 13. 
Der var til den ekstraordinære generalforsamling 49 stemmeberettiget, 
 hvoraf 12 var fuldmagter. 
 
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at den ekstraordinære  
generalforsamling var lovligt indvarslet med tilhørende dagsorden iht. vedtægterne § 10.  
Dirigenten orienterede om reglerne for forslagenes vedtagelse. 
Herefter fik formanden ordet og orienterede kort om de 2 punkter som Bestyrelsen  
ønskede vedtaget blandt andet af hensyn til de fremmødte grundejere, som ikke var til  
stede ved sidste ekstraordinære generalforsamling: 

 
1) Godkendelse af at Bestyrelsen udover det vedtagne budget bruger ca. 55.000 kr. på  
       fundering af stien langs jernbanen imellem tunnelen og Pandehave Å med det formål  
       at gøre stien plan og brugbar for alle.  
 
2)  Godkendelse af at Bestyrelsen udover det vedtagne budget bruger ca. 50.000 kr. på at                         

etablere en grøft langs stien mellem Solbakkevej og Park Alle med det formål at  
begrænse vandproblemerne i vores område.    

 
Beløbsrammen på 105.000 kr. er max beløbet, og bliver formentligt forhandlet ned. 
Motiveringen for forslagene fremgår i øvrigt af indkaldelsen. 
 
Bestyrelsens forslag gav anledning til nogen debat, både for og imod, men dog relativt kort. 
Bl.a. henviste flere af de fremmødte grundejere til at mange af spørgsmålene allerede var  
blevet diskuteret på sidste ekstraordinære Generalforsamling. 
 
Det blev fra bestyrelsens side fastslået, at vi ikke er ude på fuldstændigt at tørlægge området,  
men kun at sænke den nuværende alt for høje vandstand, og at vi vil gøre alt for at passe på  
den nuværende meget fine bestand af vilde dyr. Endvidere at vi ikke ønsker at udvide det  
område, hvor der slås græs nogle gange om året af gårdejer Michael Christensen fra Villingerød. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen vil forhandle videre med G/F Fuglevangen om de praktiske og økonomiske forhold vedr. 
gennemførelsens af vores plan.   

 
      En afstemning om bestyrelsens fremsatte forslag viste som flg.: 

Til pkt. 1. 40 Ja-stemmer, 7 Nej-stemmer og 2 undlod at stemme. 
Til pkt. 2. 39 Ja-stemmer, 8 Nej-stemmer og 2 undlod at stemme. 
 
Det betyder at begge forslag blev vedtaget med de nødvendige 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 
Da det er den anden ekstraordinære Generalforsamling, hvor disse to punkter sættes til afstemning er 
bestyrelsen forslag hermed vedtaget, og vi vil straks gå i gang med at skaffe de nødvendige oplysninger og 
grønt lys fra Kommunen til at gå i gang med arbejdet samt at udvælge den eller de entreprenører, som skal 
udføre arbejdet.   
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 16. januar kl. 19.00 hos næstformanden. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
----------------------------------                                    
Referent Jørgen Brøndum 
 
 
----------------------------------        
Dirigent Palle Rasmussen 

 
 


