
Referat af generalforsamling for 2017 i Hareskovby Medborgerforening  

Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 20.15 i Annexgården, Skandrups Allé 7, Hareskovby 

Ca. 45 medlemmer deltog 

Inden GF’en var der ”Borgmesteren kommer til byen” med Ole Bondo Christensen. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning om foreningens virksomhed 
3. Regnskab for 2019 
4. Fastsættelse af kontingent og budget 
5. Indkomne forslag 

 Diskussion af visionerne for Annexgårdens fremtid (foreslået af bestyrelsen) 
6. Valg       

 Formand (1 år) 
 Bestyrelsesmedlemmer (2 år, i alt 5-9 medlemmer inkl. formand) 
 Bestyrelses-suppleanter 
 Revisor 

7. Evt. 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent og referent:  
Egil F. Hulgaard valgtes til dirigent. Bestyrelsen havde udpeget Anders Riiber Høj til referent. 
Egil konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt annonceret og foreslog, at dagsordenens 
punkt 5 og 6 blev byttet om, hvilket alle var indforstået med.   
 

2. Beretning om foreningens virksomhed: 
 Ib Knudsen fremlagde formandens beretning, med fokus på arbejdet i bestyrelsen, samt HMB’s 

indsats i bestyrelsen for medborgerhuset Annexgården. 
 Ib Knudsen berettede herefter om arbejdet i aktivitetsudvalget, hvor der i det forløbne år 

havde været livlig aktivitet med 50 arrangementer og et valgmøde forud for folketingsvalget. 
Forårets aktivitetsfolder var den tiende, som Ib havde redigeret, og Ib fandt, at tiden var ved at 
være inde til at flytte mere af kommunikationen over i nyhedsmails, hjemmeside og Facebook.  

 Anders Riiber Høj berettede om arbejdet i lokaludvalget, hvor det var lykkedes at få vedtaget 
en lokalplan for Naturstyrelsens udhus på Stationsvej 2 (så det forhåbentlig kunne udbydes, 
istandsættes og komme til gavn for byen via Udhusgruppen eller andre) og få gang i realisering 
af trafikplanen (hvor årets fem væsentligste resultater var ombygning af krydset Åvej/Tibberup 
Allé, flytning af pullerterne på Gammel Hareskovvej, forbud mod længerevarende 
trailerparkering på vej, bevarelse af forbud mod parkering på fortov og udførelse af 
hastighedsmålinger på Tibberup Allé). Udvalget havde herudover især fokus på lokalplansager.  

 Anders Riiber Høj orienterede desuden om HMB’s deltagelse i Lokalsamfundenes Samvirke 
(LS), hvor Iben Hvilsted og Anders repræsenterer HMB, samt om at Iben var indtrådt som 
lokalsamfundenes repræsentant i Furesø Kiljøråd. 

 



 John Ehrbahn var bortrejst, men Ib fremlagde at søgruppen havde haft enkelte aktiviteter. 
 Anders Riiber Høj orienterede på vegne af Niels Rude om foreningens idrætsaktiviteter, der er 

åben for foreningens medlemmer: Svømning i svømmesalen på Hareskov Skole og yoga. 
 Yvonne Lund berettede om frivillig arbejdet på biblioteket.  

 
3. Regnskab for 2019 

Erik Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab for 2019. Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent og budget  
Erik Rasmussen fremlagde forslag til opdateret budget for 2020 og budget for 2021. Budgetterne 
blev godkendt. Det blev besluttet at kontingentet for 2021 blev fastholdt på 200 kr. pr. husstand. 
 

5. Valg 
Formand (1 år): 
 - Ib Knudsen havde forud for generalforsamlingen besluttet at trække sig fra posten. 
 - Bestyrelsen takkede Ib for hans store indsats for HMB, både som formand og i aktivitetsudvalget. 
 - Søren Berg blev valgt.  

Bestyrelsesmedlemmer (2 år, i alt 5-9 medlemmer inkl. formanden): 
 - Annie Klug blev genvalgt 
 - Erik Rasmussen blev genvalgt 
 - Inger Helt Poulsen blev genvalgt 
 - Johanne Bratbo blev valgt 
 - Anette Aalberg genopstillede ikke, men blev takket for sin indsats i bestyrelsen og vil fortsat 
   håndtere opgaven med udlejning af Annexgården 
 - Anders Riiber Høj, Helle Johannisson, John Ehrbahn og Karin Mathiesen var ikke på valg 

Bestyrelsessuppleanter (1 år, deltager på lige fod i bestyrelsesarbejdet, blot uden stemmeret): 
 - Iben Hvilsted-Olsen blev genvalgt 

Revisor (2 år): 
 - Marianne Jørgensen blev genvalgt 
 - Som revisorsuppleant var Finn Løkkegaard ikke på valg (valgt for 2 år i 2019) 

6. Indkomne forslag 
 - Bestyrelsen havde foreslået en diskussion af visionerne for Annexgårdens fremtid. 
 
Erik Rasmussen orienterede om medborgerhuset Annexgårdens aktuelle situation: 
 - Ib og Erik er HMB’s udpegede medlemmer i Annexgårdens bestyrelse. Anette deltager på vegne 
af udlejningen.   
 - Cykelklubben er udtrådt af bestyrelsen og fraflyttet til nye klublokaler på flyvestationen, og 
Vejforeningen ønsker at overgå til observatørstatus. Dermed er HMB eneste tilbageværende 
medlem i bestyrelsen.  
- Annexgårdens økonomi er i balance og egenkapitalen er positiv, men har ikke stort råderum til 
nyanskaffelser og indvendig istandsætning.  
 - Udlejningen går godt og styres sikkert af Anette.  
 - Forvaltningen presser på for at indgå en fornyet samarbejdsaftale. 
 
Ib og Erik fremlagde bestyrelsens vision om, at Annexgården fremover kunne styres af et 



selvsupplerende husudvalg tilknyttet HMB – arbejdstitlen var ”Annexgårdens Venner”. Udvalget 
skulle tilstræbe en bred forankring i Hareskovby. Intentionen var at udnytte muligheden for at få 
flere brugere i Annexgården. Formanden skulle være medlem af HMB’s bestyrelse og alle brugere 
skulle være medlem af HMB. 
 
Visionen fik bred opbakning. Der kom forslag om, at iværksættere og enkeltpersonsfirmaer måske 
også kunne inviteres til at bruge fx førstesalen. Der var enighed om, at bestyrelsen skulle arbejde 
videre med at videreudvikle og realisere visionen. 
 

7. Eventuelt 
 
 - Det blev drøftet, at HMB’s kommunikation kunne videreudvikles. 
 

14. marts 2020 / Anders Riiber Høj 


