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Der blev den 3. april 2017 afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skovtofte og 
Spildevandslauget Skovtofte. Generalforsamlingen afholdtes i kantinen på Virum Skole, med følgende 
dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
4. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

Mødt eller repræsenteret ved fuldmagt var 58 ud af 75. Endvidere deltog advokat Eva Meiling og 
administrator Stine Riis Simonsen fra Fair Advokater Virum Torv. 

Ad dagsordenens punkt 1: 
Formand Ole Smedegaard Mondahl bød velkommen. Herefter blev advokat Eva Meiling valgt som 
dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen iht. vedtægterne var lovligt indkaldt og 
beslutningsdygtig. Til referent valgtes administrator Stine Riis Simonsen. 

Ad dagsordenens punkt 2:

Formand Ole Smedegaard Mondahl gennemgik bestyrelsens beretning, der er vedlagt referatet. 

Ad dagsordenens punkt 3: 
Årsregnskabet for 2016 blev forelagt og gennemgået. Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål hertil. 

Ad dagsordenens punkt 4: 
Vedtægtsændring: 
Ordet blev givet til Carsten Ceutz, som gennemgik baggrunden for forslaget til vedtægtsændringer og de 
væsentligste ændringer overordnet. Carsten Ceutz forhørte sig derefter om generalforsamlingen ønskede 
det udsendte materiale gennemgået i detaljer. Da dette ikke var tilfældet kom forslaget til anonym 
afstemning. Forslaget blev vedtaget med den fornødne majoritet iht. vedtægterne med 55 stemmer for 
og 3 imod. 
Vedtægtsændringen sendes nu til godkendelse i Lyngby-Taarbæk Kommune, og generalforsamlingen 
bemyndigede bestyrelsen til at foretage mindre rettelser i vedtægterne såfremt kommunen måtte kræve 
dette. 

Fair advokater er et landsdækkende kædesamarbejde af selvstændige advokatfirmaer 



Ricki Nielsens (KL29) forslag om opsætning af chikaner blev drøftet. Generalforsamlingen besluttede at 

nedsætte et udvalg, der foretager yderligere undersøgelser af muligheden herfor, herunder om det skal 

godkendes af kommunen, og accepterede samtidig en evt. udgift hertil op til 20.000,- - 30.000,-. 

Signe E. Andersen og Leopold Dreschers (KL 19) forslag blev drøftet. Det er svært at holde personer, der 

ikke bor i grundejerforeningen, fra at krydse grunden og benytte legeplads m.v. Bestyrelsen arbejder 

videre på at afdække, hvad fællesarealerne skal bruges til og hvem der må bruge dem. 

Annette Rosendal Larsen (KL 15) fik ordet og udtrykte bekymring for regnvandsbassinerne, der er farlige 
for børn. Dette blev drøftet. Nogle mener der bør gøres noget. Andre mener at "livet er farligt" og man 
ikke kan helgardere sig mod alle farer. Bestyrelsen arbejder videre på mulige løsninger. 

Ad dagsordenens punkt 5: 

Budgettet for 2017 blevet gennemgået, hvorefter det blev godkendt af generalforsamlingen. 

Dette medfører et kontingent for 2017 på kr. 7.900,- pr. husstand. Da der allerede er opkrævet a' conto kr. 
1.000,- (kr. 335,- for ikke indflyttede) vil den kommende opkrævning lyde på kr. 6.900,- for hver husstand. 
Beløbet opkræves pr. 1. juni 2017. 

Ad dagsordenens punkt 6: 

Bestyrelsen har indtil generalforsamlingen bestået af: 

Ole Smedegaard Mondahl, KL25 (formand). På valg. Ønsker ikke genvalg 
Bjørn Ragle, SV 19, st. (næstformand). På valg. Ønsker ikke genvalg 
Carsten Ceutz, KM21 (bestyrelsesmedlem). På valg. Ønsker genvalg 
Pia Holst Nielsen, KL6 (kasserer). Valgt i 2016. Ikke på valg 

Følgende stillede op til bestyrelsen: 

Margrethe Smedegaard Mondahl, KL25, stillede op til formandsposten og blev valgt 
Signe E. Andersen, KL 19, stillede op til bestyrelsen og blev valgt 
Ricki Nielsen, KL29, stillede op til bestyrelsen og blev valgt 
Martin Dinesen, STV 13, 1.tv., stillede op til bestyrelsen og blev valgt 
Rasmus Berg, STV 13, st., stillede op til bestyrelsen og blev valgt 

Til suppleantposten opstillede Stig Haldan, STV 13, 1.th. og Rikke Mølbæk, KM22. Begge blev valgt. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger: 

Margrethe Smedegaard Mondahl, KL25. Formand. 
Carsten Ceutz, KM21. Næstformand 
Pia Holst Nielsen, KL6. Kasserer 
Signe E. Andersen, KL 19. Bestyrelsesmedlem 
Ricki Nielsen, KL29. Bestyrelsesmedlem 
Martin Dinesen, STV 13, 1.tv. Bestyrelsesmedlem 
Rasmus Berg, STV 13, st. Bestyrelsesmedlem 
Stig Haldan, STV 13, 1.th. Suppleant 
Rikke Mølbæk, KM22. Suppleant 

Ad dagsordenens punkt 7: 
Kent Skov Rasmussen blev genvalgt som revisor og Heidi blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Side 2 



Ad dagsordenens punkt 8: 

Der blev gjort opmærksom på, at storskrald, der ikke afhentes/medtages skal tages ind igen. 

Nogle ejere oplever træk og store temperaturforskelle ved vinduerne. Uffe (KM3), Palle (KM9) og 

Mads (KM 12) redegjorde for problemstillingen. 

Der blev ytret ønske om, at der arrangeres fastelavn, Sankt Hans o.l. i grundejerforeningen. 

Der har været vandskade i både Klokkelyng 7 og Klokkelyng 12. Årsagen er sandsynligvis en fejl i 

en rørsammenføjning. Dette er ikke et anliggende for grundejerforeningen, men der opfordres til 

at lukke for vandet under ferie og evt. at få det undersøgt. 

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen takkede dirigenten for god ro og orden og hævede 
generalforsamlingen. 

Den 18. april 2017 

Dirigent 
Eva Meiling 

Formand 
Margrethe Smedegaard Mondahl 
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� VI\MA 
Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice. 

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder. 

UMed min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument." 

NcMID 

Serienummer: PID:9208-2002-2-938075139497 

Eva Mejling 
Advokat 

IP: 2.104.29.170 

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. 
Signeringsbeviseme i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af 
den matematiske hashværdi af det originale dokument. 

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF. i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. 
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Margrethe Smedegaard Mondahl 
Formand 

IP: 185.126.111.217 
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Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader. kan du se. at dokumentet er certificeret af 
Visma Adda signeringsservice. Dette er din garanti for. at indholdet af 
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