
Ryttergårdens grundejerforening 

www.ryttergaardens-gf.dk 

 

Referat fra ordinær generalforsamling  

 

Torsdag, den 6. august 2020 kl. 19.30-21:00 

Gedevasevang Aktivitetscenter, Hestetangsvej 30A, Farum 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent 

 

Arne Ziegler blev valgt som dirigent og ordstyrer. Foreningens vedtægterne foreskriver at 

generalforsamlingen skal holdes inden 1/4, men pga. COVID-19 og forsamlingsforbuddet blev der 

nødsaget en udskydelse. Generalforsamlingen er indkaldt med mindst 8 dages varsel jf. 

vedtægterne og dermed erklæret lovlig. 

 

2. Forelæggelse af formandens mundtlige beretning for 2019 til godkendelse. 

Formandens skriftlige beretning ligger på www.ryttergaardens-gf.dk 

 

Formandens mundtlige beretning blev godkendt 

 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse. 

 

Det reviderede regnskab blev forelagt de fremmødte.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen 

Medlemmer her pr. 1/5 ikke fremsat nogen forslag. 

 

Bestyrelsen har fremlagt forslag om kontingents forøgelse fra nuværende 600kr. årligt til 800kr. 

årligt. Ændringen vil træde i kræft 2021. Denne ændring er efter bestyrelsens menig nødvendig 

for at der ifølge vedtægterne kan gennemføres en drift uden underskud. 

Forslaget blev valgt ved en simpel håndsoprækning, alle stemte for forslaget. 

 

 

 

5. Forslag fra bestyrelsen til budget 2020, derunder fastsættelse af kontingent og 

bestyrelseshonorar  

 

Bestyrelsen fremlagde budget for 2020, der blev stemt for 2020 budgettet 

Der er tidligere afsat 2 mio. kr. til asfalt arbejde, denne ”pulje” er forlænget yderligere 2 år. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 

Der skal i dag vælges 2 medlemmer for 2 år 

 

Nuværende bestyrelse:  

Formand Hanne Lindvig Ziegler, Rytterhaven 42 (på valg – ønsker ikke genvalg  

Kasserer: Lene Michelsen, Rytterhaven 40 

Medlem:  Pia Olander, Ryttervænget 59 (på valg - ønsker ikke genvalg) 

Medlem: Casper Brovang, Rytterhaven 29 (på valg - genopstiller)  

Medlem (tidligere suppleant):Michael Riis, Rytterhaven 62 

Tidligere Medlem: Allan Artmann, Rytterhaven 3 er udtrådt af bestyrelsen 2/2-2020 af personlige 

årsager 



 

Nuværende medlem Casper Brovang RH 29 blev genvalgt  

Nyt medlem: Marianne Winter, RV57 

Nyt medlem: Bettina Bundgård, RV 111 

Bestyrelsen konstitueres på førstkommende bestyrelsesmøde 

 

 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 

Nuværende suppleant Michael Riis er indtrådt som medlem af bestyrelsen 

 

Ny suppleant: Merete S. Nielsen, RV51 

 

 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Nuværende revisor Søren Rønsberg er villig til genvalg  

Nuværende revisor suppleant Bo Mårtensson er villig til genvalg 

 

Nuværende revisor Søren Rønsberg blev genvalgt 

Nuværende revisor suppleant Bo Mårtensson blev genvalgt 

 

 

9. Eventuelt 

 

Spørgsmål om stikledninger og vandmåler placeringer: 

Der blev på mødet en debat omkring ansvar og betalingspligt, med hensyn til vandstikledninger 

fra forsyningen. Enkelte medlemmer skal betale for nye rør, andre skal ikke. Bestyrelsen påpeger 

igen, at stikledningerne er udført i plastrør fra stophaner, og frem til husene. Det er derfor vigtigt 

at påpege overfor vandværket, at dette gør sig gældende i alle huse. Bestyrelsen blev af 

forsamlingen opfordret til at tage en snak med vandværket i nærmeste fremtid, med henblik på 

oversigt over fremtidigt renoveringsarbejde foretaget af vandværket.  

 

Spørgsmål omkring nødvendighed af asfaltarbejde: 

Nogle medlemmer påpeger at vejene ser pæne ud, og andre at der er huller. Bestyrelsen arbejder 

i øjeblikket med fremskafning af tilbud og aftaler med mulige entreprenører. Bestyrelsen er klar 

over vejenes tilstand, og påtænker at lave et vejgennemsyn efter bestyrelsen er konstitueret. Kan 

bestyrelsen ikke gennemfører en vejrenovering inden vejene når et kritisk stadie, vil der blive 

udført nødreparationer, hvis det er muligt indenfor driftsbudgettets rammer. 

 

31 Stemmeberettiget grundejere var fremmødt. Mødet blev afsluttet 20:45 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

_________________________________ 

Hanne Ziegler, Formand 

 

 

_________________________________ 

Arne Ziegler, Dirigent 

 

 

_________________________________ 

Casper Brovang, Referent 


