Referat af generalforsamling i Hareskovby Medborgerforening den 7. marts 2019
Der deltog 31 husstande og i alt 41 personer

Generalforsamling blev indledt med velkomst af konstitueret formand Eva Vedel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Beretning om HMB og foreningens virksomhed
Regnskab for 2018
Budget og fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg
Formand m/k (1 år)
Leise Marud trak sig i efteråret og ønsker ikke genvalg
Ib Knudsen, Formand for aktivitetsudvalget stiller op.
Bestyrelsesmedlemmer (2 år) 5-9 i alt inkl. Formanden
På valg:
Anders Riiber Høj – genopstiller
Eva Vedel – ønsker ikke genvalg
Henning Bek – ønsker ikke genvalg (fraflyttet)
John Ehrbahn – genopstiller
Valgt for 2 år:
Anette Aalberg
Annie Klug
Erik Rasmussen
Ib Knudsen
Suppleanter (1 år)
Iben Hvilsted-Olsen
Karin Matthiesen.
Revisorsuppleant (2 år) Finn Løkkegaard
Revisor, valgt for 2 år i 2018: Marianne Jørgensen

7. Eventuelt

1. Valg til dirigent og referent
Anders Riiber Høj blev valgt til dirigent og Anette Aalberg til referent.
Dirigenten bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Beretning
Eva fortalte om årets gang med bestyrelsesarbejdet i HMB og glæden over de mange aktive udvalg. Eva
fremhævede Kunstens Dag som juvelen blandt forårets aktiviteter, hvor flere af byens kulturinstitutioner
samarbejder. Udlejning af Annexgården går strygende. Eva nævnte at MobilePay heldigvis kører nu og er et
alternativ til overførsel via bank og bad forsamlingen om at betale kontingent for 2019 samt høre om
naboen har betalt. Da Eva nævnte det forestående valg, takkede hun for Hennings mange års arbejde i
bestyrelsen og nævnte i at hun også selv stopper.
Beretningen blev vedtaget.
Herefter fulgte beretninger fra udvalg under HMB:
Aktivitetsudvalget: Ib redegjorde for HMBs mange og tilbagevendende arrangementer hvoraf flere stadig
kører efter 10 til 15 år bl.a. fastelavn og Skt. Hans og oprensning af stendiget. Hans Jørgen Mortensen
takkede for de mange fine arrangementer.
Søgruppen: John fortalte om søfolderen og dens revision og efterlyste arbejdskraft til dette omfattende
arbejde. 2002 er seneste udgave af oversigt over kommunens søer – der ønskes en ny udgave. John
understregede at søgruppen ikke er søpoliti – klager fra borgere henvises til kommunen. Da fiskeynglen er
blevet mindre, er der mistanke om mink i nogle af søerne. Problemer med rotter opstår i sær steder hvor
søen gror til.
Lokaludvalget: Anders fortalte om arbejdet i udvalget hvor kernepunktet er at den nye lokalplan bliver
overholdt. Hareskov Børnehus er et af de fine resultater som lokaludvalget har medvirket til. Den samlede
trafikplan er sendt til kommunen og flere ting fra denne bliver nu forbedret: Chikanerne på Gl. Hareskovvej
omlægges så der bliver mere plads til cyklisterne og krydset Åvej/Tibberup Alle bliver omlagt så det bliver
nemmere at færdes for cyklister og bilister. Anders orienterede om Lokalsamfundets Samvirke og Furesø
Bevaring.
Anders blev spurgt om planer om rottebekæmpelse og nye kloakker. Lene Munch svarede at hun meget
gerne vil høre fra borgere, hvis der er problemer. En deltager nævnte at der er mange problemer med
rotter ved Ring 4. Finn nævnte at der er parkeringsproblemer ved fysioterapien på Gl. Hareskovvej – den
måde der parkeres på, gør det meget farligt at færdes på den del af Gl. Hareskovvej.
Historisk gruppe: Finn fortalte om vandreture og efterlyste billeder fra ”gamle” dage 1920 og deromkring.
Biblioteksgruppen: Yvonne Lund roste Ricky Elsgaard, den nye bibliotekschef, for et meget fint samarbejde
og vores bibliotek nu er blevet rigtig fint! Bl.a. er der kommet nye møbler.
Annexgården: Anette og Erik fortalte om Annexgårdens bestyrelse og om udlejningen som går strygende.
3. Regnskab
Erik gennemgik det reviderede regnskab og balancen. Søren Berg foreslog at kontingent for kalenderåret
betales i starten af året, og at det kontingent som er vedtaget året forud, er det der opkræves. Erik fortalte
at der skulle blive mulighed for at betale via betalingsservice i fremtiden. Det reviderede regnskab blev
godkendt.

4. Budget og kontingent
Budget for 2020 blev godkendt og kontingent på kr. 200 blev ligeledes godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Valg
Med applaus blev Ib Knudsen valgt til formand for 1 år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Anders Riiber Høj blev valgt for 2 år
John Ehrbahn blev valgt for 2 år
Karin Matthiesen blev valgt for 2 år
Helle Johannisson blev valgt for 2 år
Inger Helt Poulsen blev valgt for 1 år
Valg af suppleant(er):
Iben Hvilsted-Olsen er suppleant i 1 år
Revisorsuppleant:
Finn Lykkegaard blev valgt for 2 år.
7. Eventuelt
Intet at berette

