
1/3 

 

Referat af ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Rørsøvang 
www.rorsovang.dk 

Tirsdag den 9. maj 2017 i Sjælsøskolens kantine. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Økonomi. Godkendelse af regnskab 2016/17 
4. Økonomi. Godkendelse af budget 2017/18 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse 
7. Eventuelt 

Ad 1. Valg af dirigent 

Jørgen Kaat blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Ad 2. Formandens beretning 

Der blev fjernes siv på udvalgte steder omkring søen i slutningen af april sidste år. 

Der er opstillet bord med bænke på fællesarealet. Bænk på (nordsiden) af søen er bestilt og 
opstilles inden for de næste uger. 

Kommunen har afholdt sit årlige orienteringsmøde med grundejerforeningerne. Dette 
orienteringsmøde erstatter det oprindelige initiativ, hvor fællesforeningen af grundejerforeninger 
i Rudersdal stod for mødet og dets indhold. Fællesforeningen har ikke haft selvstændige møder i 
år. 

Kommunens har præsenteret sin klima- og energipolitik. Man kan blandt andet få refusion (kr. 
24.000), hvis man afkobler sin regnvandsopsamling fra kloaksystemet. Der er også skabt 
mulighed for at etablere vertikal jordvarme (altså at man graver lodret ned i stedet for at grave 
hele haven op). 

Grundejerforeningen har afholdt de traditionelle arrangementer på fællesarealet: Skt. Hans, 
Sommerfest og Fastelavn. Tak til alle de frivillige, der har gjort det muligt. 

Igen i år afholdes der Skt. Hansbål den 23. juni kl. 21.30. Bålet leveres af kommunen – bålpladsen 
må ikke benyttes til haveaffald. 

Bestyrelsen understreger, at man ikke selv må foretage beskæringer i bevoksningen rundt om 
søen eller omkring redskabsskuret. Beskæring foregår efter en plan aftalt med bestyrelsen. 

Der har været enkelte episoder med støjende fester i kvarteret (inkl. fyrværkeri). Bestyrelsen 
opfordrer til hensynfuldhed over for naboer og andre i kvarteret. Brug er fyrværkeri er kun tilladt 
i perioden 27. december – 1. januar (Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, §2, stk. 4) 

http://www.rorsovang.dk/
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Formanden orienterede om initiativet Nabohjælp, hvor man ved hjælp af en telefon-app kan 
holde sine naboer orienteret, hvis der foregår noget mistænkeligt omkring deres hus, mens de er 
væk. På foreningens hjemmeside, kan man se mere om Nabohjælp. 

Kassereren supplerede med at kommunen i øjeblikket afprøver forskellige modeller for 
affaldssortering med plastikcontainere i forskellige størrelser og farver. 

Formandens beretningen blev godkendt. 

Ad 3. Økonomi. Godkendelse af regnskab 2016/17 

Indtægter: 78.326 

Udgifter: 98.808 

Kontingentet er holdt på fast niveau. Den største udgiftspost er miljøopretning (oprensning og 
sivbegrænsning) samt almindeligt vedligehold (beskæring, græsslåning og snerydning omkring 
søen). 

Regnskabet blev godkendt.  

Ad 4. Godkendelse af budget 2017/18 

Kontingentet er uændret og der budgetteres med et uændret udgitsniveau. 

Budgettet blev godkendt. 

Regnskab og budget kan findes på foreningens hjemmeside: rorsovang.dk 

Ad 5. Indkomne forslag 

a. Forslag om fiskeplatform/trædæk ved søbredden 

Der er indkommet et forslag om etablering af en lille platform langs søbredden for at lette 
adgangen ved de stejle kanter. Platformen skal 1½ m ud i søen og placeres enten ved 
fællesarealet eller “i bunden” (SØ-enden) af søen. 

Bestyrelsen udarbejder forslag til vedtagelse på næste generalforsamling 

Ad 6. Valg af bestyrelse 

 a. Valg af formand. 
Niels Chr. Alstrup blev valgt. 

 b. Valg af kasserer. 
Anders Oxholm blev genvalgt. 

 c. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 Peter Persson og Jørgen Wolff blev genvalgt. 

Mogens Christensen blev valgt. 
 d. Valg af suppleanter. 

Pia Elsvor og Jesper Nørholt blev genvalgt. 

http://www.rorsovang.dk/
http://rorsovang.dk/foreningen/
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 e. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Jørgen Kaat blev genvalgt. 
Thomas Skou (suppleant) blev genvalgt. 

 
Ad 7. Eventuelt 

Bestyrelsen blev opfordret til at justere reglementet så motoriseret havearbejde bliver tilladt på 
lørdage, søn- og helligdage frem til kl. 17.00 (nu er det kl. 15.00). 
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