
Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Bakketoppen d. 7. april 2005 
 
 
Følgende 17 husstande var repræsenteret: 
 
BT 1, 3, 8, 16, 17, 18, 19, 26 
VL 62, 64, 68, 70, 83, 95 
VS 49, 55, 59 
 
Generalforsamlingen blev indledt med en workshop, hvor de fremmødte blev inddelt i 4 
grupper for at diskutere og fremkomme med forskellige forslag respektive ideer til 
forbedringer og fremtidige mål i foreningen. 
 
Følgende forslag blev fremsat: 
 
Fartreduktion på vejene generelt, et ønske om at biler parkeres på egen grund – altså 
væk fra vejene, lys og forskønnelse på ’sortestien’, arrangementer eksempelvis åbent 
hus & have, vejfest og fastelavn m.m., etablering af website for grundejerforeningen, 
opfordringer til generel orden og fællesskab i foreningen. 
 
Bestyrelsen noterede forslagene og vil løbende foretage en vurdering af mulighederne 
for at komme forslagene i møde (også i forhold til lovgivningen i almindelighed). 
 
Generalforsamlingen blev herefter indledt med Joram Rubinstein som dirigent og Lars 
Pedersen som referant. 
 
Formanden fremhævede i sin beretning følgende: 
 
Arjen Prins har forestået det store arbejde med etablering af snerydningsaftalen, der 
ifølge tilbagemeldingerne har fungeret med stor tilfredshed. Bestyrelsen har modtaget 26 
positive og blot 3 negative tilbagemeldinger. 
 
Der indhentes p.t. tilbud på etablering af lys på ’sortestien’. 
 
Der har været problemer med snerydning af stien, grundet de vanskelige 
adgangsforhold bommene giver for fejemaskinen.  
 
Bent har været ansvarlig for snerydning af fortorve m.m. Han er blevet opsagt af 
foreningen ved det ’Hvide Torv’, hvorfor foreningen den kommende vinter nødtvungent 
må finde en ny person eller et firma – formentlig til en højere pris.      
 
Stephan takkede Kenneth, Joachim, Thomas, Gitte, Arjan og Asger for den store indsats 
de ydede som festudvalg ved fejringen af foreningens 50-års jubilæum i august måned. 
 
Foreningen er afventende i forhold til etablering af en fælles bredbåndsaftale, idet 
udviklingen om mulighederne indenfor dette område p.t. er meget hastig. 
 
Foreningen genoptager kontakten til kommunen for så vidt angår 
hastighedsbegrænsende foranstaltninger på primært Virum Stationsvej sekundært 
Vangeledet. Om end farten er høj, er der ikke umiddelbare tanker om at anlægge en 40-
kmt zone i kvarteret.  



 
Formandens beretning blev godkendt. 
    
Esben fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden anmærkninger. Foreningens 
likvide beholdning anvendes p.t. som buffer ved betaling for snerydningen. 
Generalforsamlingen godkendte et uændret kontingent på DKK 375 årligt + kontigent til 
fortovssnerydning efter samlet forbrug. 
 
I den forbindelse må det noteres, at der herudover opkræves ekstra kontingent 
afhængigt af prisen for snerydning. Den forgangne vinter vil medføre en ekstra betaling 
på cirka DKK 400. Denne sum opkræves i maj måned. 
 
Regnskabet godkendtes. 
 
Ingelise ønskede efter 12 år i bestyrelse ikke genvalg, hvorefter Lars (VS 59) blev valgt 
som nyt medlem af bestyrelsen. 
 
Som suppleanter blev Asger (BT 15) og Birgit (VL 83) valgt. 
 
Som revisorer valgtes Joram og Pia. 
 
Eventuelt: 
 
Der foregik en bred debat, hvorunder følgende væsentlige emner kunne noteres: 
 
Bestyrelsen vil med årets erfaringer for snerydningsaftalen in mente søge at etablerer en 
lignende ordning for den kommende vinter. 
 
Der var bred opbakning om at etablere en hjemmeside, hvor relevant info m.m. kan 
distribueres. 
 
Der blev givet en kraftig opfordring til at rydde op (fyrværkeriaffald, flasker m.m.) efter 
nytårsaften. 
 
Bestyrelsen anskaffer en ny sandkasse som erstatning for den bestående på 
vendepladsen på Bakketoppen.     
 
   
 


