
Referat af 
Ordinær Generalforsamling 

Torsdag 28. februar 2019 kl. 20:00 
Hos formanden Kagsåbrinken 21. 

 
 

Til stede var: 
KB7 (Gunnar),  KB17 (Maria & Carsten),  KB21 (Flemming & Bente-Maria),  KB23 (Brian),   KB25 (Loa),  
KV113 (Ken),  KV117 (Henning),  KV119 (Martin), KV123 (Kjeld) og KV129 (Nils)  
  

Dagsorden ifølge vedtægterne:  
 

1. Valg af dirigent 

 

Som dirigent valgtes Henning (KV117), der konstaterede at dagsorden var udsendt i tide og i 
overensstemmelse med vedtægterne. 

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år 
 

Formanden redegjorde for det meget beskedne omfang af opgaver, der har været aktuelle i 2018. 
Som følge af skrivelse modtaget samme morgen fra Gladsaxe kommune, hvor vores 
driftsoverenskomst vedrørende vejvedligehold blev opsagt med udgangen af 2019, udspandt sig 
en debat om hvorledes situationen skal håndteres, herunder om vi skal tilbyde medlemskab af 
grundejerforeningen til KV74 og KV111 baseret på deres vejret og naturlige tilhørsforhold til en 
fælles aftale om snerydning og kloakbundsugning. 
Der var enighed om at bestyrelsen tager initiativ til opnåelse af tilbud på opgavens udførelse når 
det møde Gladsaxe kommune sætter op i 2. kvartal med henblik på orientering om den fremtidige 
situation har været afholdt, hvorefter en ekstraordinær generalforsamling forventes indkaldt for at 
give fuldmagt til indgåelse af en aftale.  
Årsberetningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 
 

Kassereren redegjorde for regnskabet og oplyste at den ikke budgetterede post på kr 8500 var 
en følge af sidste års generalforsamlingsbeslutning om at dække reparation af taget på KB15 
efter nedtagning af vores antennemast.  
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent 
 

Kassereren forelagde budget for 2019 og foreslog et kontingent for 2019 på 0 kr. 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 

5. Indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

 

Der var tre hvis valgperiode udløb: Brian (KB23, kasserer) blev genvalgt som kasserer, Henning 
(KV117) og Kjeld (KV123) blev genvalgt. 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 

Nils (KV129) blev valgt som suppleant. (valgperiode udløber 2020) 

8. Valg af revisor 

 

Ken (KV113) blev genvalgt som revisor. (valgperiode udløber 2020) 

9. Valg af revisorsuppleant 
 

Julie (KV119) blev valgt genvalgt som revisorsuppleant. (valgperiode udløber 2020) 



10. Eventuelt 
 

Herunder blev vores fælles kloakledninger berørt i forbindelse med regnvandsprojektet langs 
kagsåen. Formanden oplyste at der er forsøgt at få kontakt med Novafos og at de har erkendt 
kendskab til fejlkoblinger på Brinkens område. Der er imidlertid ikke konkretiseret hvad der skal 
ske for at udbedre de fejlagtige forhold i spildevandsnettet. 
Der blev endvidere henledt opmærksomhed på at TDC har erklæret at ville udbygge 
fibernet til at omfatte hele landet, for at vise interesse kan det anbefales at gå ind på 
http://tdcfiber.dk/ og tilmelde sin adresse. 

  
 

 

 

 

 

Dagorden, referat og andre relevante emner kan studeres på foreningens hjemmeside: 
https://gribben.dk/Brinken/ 
eller facebookgruppe: 
https://www.facebook.com/groups/1249705668397877/ 
Nyt input sendes til Flemming (KB21) 

 

 

 

 

 

  ____________________________  ____________________________ 

  Henning (KV117) Dirigent    Flemming (KB21) Formand 


