
Generalforsamling den 15. september 2020 kl. 19.30 på Den Gamle Skole 

Grundejerforeningen for Kirke Værløse og Omegn  
 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter: 

1. Valg af dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
2. Valg af referent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. 
3. Valg af stemmeudvalg 
4. Beretning ved Formanden. 
5. Fremlæggelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent. 
6. Indkomne forslag (skal fremsendes til Formanden senest 8 dage før generalforsamlingen). 
7. Valg jvf. vedtægter. 
8. Eventuelt. – Forslag som måtte komme kan ikke sættes under afstemning 

 

På mødet kom 15 grundejere og 4 var repræsenteret ved fuldmagt, så i alt 19 stemmeberettigede 
grundejere var repræsenteret.   

Alle deltagende medlemmer skulle i døren bruge håndsprit, og stole var placeret i biograf og med 
behørig afstand. Mundbind var tilgængeligt og kunne bruges.  

 

Formanden bød velkommen, og påpegede, at grundet COVID-19 restriktioner kunne 
generalforsamlingen ikke være afviklet i henhold til vedtægterne, dvs. i marts 2020. 
Generalforsamlingen havde ikke bemærkninger hertil.  

Ad 1. Valg af dirigent 

Den sædvanlige dirigent havde forfald, og der var ikke indvendinger mod, at Martin Herluf blev valgt til 
dirigent, henset til, at han er afgående bestyrelsesmedlem og hans valgperioden formelt sluttede i 
marts 2020.  

Ad 2. Stemmeudvalg 

Radu fra Smedegade 7 blev valgt.  

Ad 3. Beretning ved formanden: 

Da denne periode strækker sig over 17 måneder og der siden marts 2020 pga. Covid-19 har været 
lukket ned i alle mødeaktiviteter, herunder også kommunen, er det primært i 2019 at bestyrelsen har 



deltaget i møder. Ellers har der været enkelte sager i høring. 

En ´Kummerlig´ formiddag – blev afholdt forår 2019 med hyggelig deltagelse af få men arbejdsomme 
medlemmer. Da kummerne er fjernet, blev det ikke afholdt i 2020 eller fremadrettet. 

Miljødag – I samarbejde med HC Container – nåede ikke at blive sat i værk i 2019 og pga. Covid-19 ej 
heller i 2020. 

Dialogen med forvaltningen og Ellen Hvidt Telle om ny lokalplan er også udsat pga. Covid-19, og der er 
ikke taget endelig stilling til evt. ønske om at iværksætte arbejdet med ny lokalplan for byen. 

I forbindelse med høringen om byggesagen på Smedegade 20, har der været spørgsmål til 
bestyrelsen, om i hvor stor grad høringssvar er udtryk for bestyrelsen fælles holdning og hvor 
objektive/neutrale vi forholder os i høringssvarene. Bestyrelsen mener at det er vigtigt at varetage 
byens tarv i forhold til udvikling, når der søges om dispensation eller byggetilladelse. Det er en fin 
balance, hvor vi ikke skal bo på et frilandsmuseum, men tillade udvikling og samtidig bevare byens 
karakter. Det er dog bestyrelsen holdning ikke at tage parti eller fungere som ´politibetjente´ i 
enkeltsager mellem grundejere.  

  

1. Høringer - I følgende sager er der afgivet høringssvar  
 

a. Birkelien 12 – Skur / overdækket terrasse. 
b. Forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse i Furesø kommune. 
c. Byggesag Smedegade 20 

 
2. Møder med kommunen 

a. Formøde i Bygaden om trafikregulering 
b. Workshop og borgermøde om trafik igennem Bygaden og Kildebakken, diverse 

opfølgende møder/dialog i forbindelse med etablering af bump. 
 

3. Andre møder 
a. Deltaget i borgermødet om Laanshøj 
b. Lokalsamfundenes Samvirke  
c. MOVIA mobilitetsplan 

 
4. Sociale arrangementer 

a. Skt. Hans 2019 blev afholdt på Den Gamle Skole, men blev aflyst 2020 grundet Covid-
19 

b. Juletræstænding 2019 – juletræstraditionen er dog tvivlsom til december 2020 
c. Fastelavn 2020 – der var et stort fremmøde trods vinterferie, og flere nye medlemmer 

på baggrund af ønske om at støtte sociale arrangementer. 



 
5. Andet 

a. Skiltningen ved den ombyggede Netto er i strid med den tidligere ibrugtagningstilladelse, 
og Iben Larsen har kommunikation med kommunen herom. Det er påbudt at reetablere 
i henhold til tidligere tilladelse. 
 

Herefter blev generalforsamlingen inviteret til at kommentere på formandens beretning.  

I forhold til bump på Bygaden/Kildebakken anførte et medlem, at der dels ikke var sket den lovede 
optegning af midterlinje ”rundt om” Netto, og at bumpene havde skabt vandafledningsproblemer. 
Endelig mangler stadig bump/forhøjning i krydset Knud Hjortøsvej/Smedegade/Kildebakken/Bygaden.  

Formanden bemærkede, at bestyrelsen har en god dialog med forvaltningen repræsenteret ved Dorrit 
Jakobsen om trafikale spørgsmål, og vil tage disse spørgsmål op i den forbindelse. Næstformanden 
bemærkede, at man også var opmærksom på, at krydset Knud Hjortøsvej/Lejrvej heller ikke var blevet 
som lovet.  

Formandens beretning blev derefter enstemmigt vedtaget.  

 
Ad 4. Fremlæggelse af regnskab 

Regnskabet for 2019 blev gennemgået af kasseren.  

I år var regnskabsperioden 29/1-2019 til 21/2-2020.  

Der har i regnskabsåret været 99 betalende medlemmer, hvilket har givet en indtægt på 19.800 kr. 

Foreningen har i regnskabsåret afholdt de sædvanlige omkostningsbelastende sociale arrangementer: 
Fastelavn 2020, Generalforsamling 2019, Sankt Hans 2019 og Juletræstænding 2019. Udgiften til disse 
arrangementer ligger på nogenlunde konstant niveau fra år til år (i alt 8.000 – 10.000 kr. per år). 

Bank, PBS og IT-udgifter beløber sig til ca. 1.900 kr. (ca. 10% af indtægterne). 

Normalt afvikles bestyrelsesmøder på skift hos bestyrelsesmedlemmer, og omkostninger i den 
forbindelse pålægges ikke foreningen. Bestyrelsen har dog ekstraordinært afviklet et bestyrelsesmøde 
på Jonstrup Købmandsgård, og spist middag i den forbindelse.  

I stedet for at leje en juletræskæde blev der i 2018 indkøbt en til foreningen. Faktura forfaldt først i 
2019 og belaster derfor dette regnskab. Herudover har foreningen har også afholdt udgifter til blomster 
i kummerne.  

Dermed blev årets resultat et minus på 1.715 kr.  

Da Foreningen i 2020 kun har afholdt fastelavn og derfor er der en række omkostninger, som ikke er 
afholdt, er Foreningens formue steget til i alt ca. 59.000 kr.  



Kontingentet blev derefter drøftet, og der blev fremsat 3 forslag:  

1. et kontingentfrit Covid-19 år, dvs. kontingent opkræves ikke i 2021 (kontingent i 2020 er netop 
blevet opkrævet). Forslaget fremsat af bestyrelsen. 

2. Kontingentet fastholdes på 200 kr. Forslaget fremsat af bestyrelsen. 
3. Kontingentet nedsættes fast til 150 kr., hvilket kan underbygge akkvisition af nye medlemmer, 

og der kan så overvejes brugerbetaling ved særlige arrangementer. Dette forslag blev fremsat 
af et medlem.  

 

Afstemningen fordelte sig som følger:  

1. 6 fremmødte plus 3 fuldmagter 
2. 6 fremmødte 
3. 3 fremmødte og en fuldmagt 

 

Kontingentet vil igen blive drøftet ved næste generalforsamling i marts 2021.  

Efter kassererens fremlæggelse var der anledning til kommentarer. Der fremkom opfordring til aktivt 
at søge medlemskab for ny tilflyttere og ikke-medlemmer. Dette arbejde fortsætter bestyrelsen.  

Herefter blev regnskabet sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.  

5. Indkomne forslag  
Formanden havde modtaget en mail, hvor afsenderen anmodede om en redegørelse for: 

• Hvilke sager af relevans for Kirke Værløse har bestyrelsen varetaget? 
• Hvilke sager af mulig relevans har bestyrelsen valgt ikke at gå ind i og/eller varetage? 
• Hvilke høringssvar har bestyrelsen afgivet? 
• Hvilke borgermøder har en repræsentant for bestyrelsen deltaget i? 

 
Formanden anså dette besvaret ved beretningen, men uddybede, at alle borgere, der har henvendt sig 
til grundejerforeningen, får hjælp. Så er der nogen, der henvender sig til direkte til f.eks. det 
pågældende medlem, så har de ikke forsøgt sig hos bestyrelsen.  

For så vidt angår deltagelse i møder, støtter bestyrelsen op om aktive grundejere, der deltager i de 
møder, som grundejeren måtte finde relevant. Er der elementer, som grundejeren mener bestyrelsen 
bør interessere sig særligt for, er bestyrelsen altid åben herfor. Bestyrelsen har dog ikke modtaget 
sådanne henvendelser. Derudover deltager bestyrelsen selvstændigt i de møder, som bestyrelsen 
finder relevant i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre.  

Generalforsamlingen havde ikke yderligere hertil.  

Derudover havde medlemmet stillet forslag i forhold til grundejerforeningens hjemmeside:  



Grundejerforeningen har et website, som ikke løbende anvendes til relevant information for 
medlemmer/borgere i Kirke Værløse. 
En forøget indsats er overordentlig påkrævet, hvis hjemmesiden skal give mening, hvorfor dette ønskes.  
 
Det forslagstillende medlem uddybede, at mange borgere har brug for hjælp til at navigere i blandt 
andet information fra kommunen om borgermøder, høringer, projekter mv., og medlemmet havde 
mange henvendelser i den forbindelse, som hun måtte hjælpe. Det var en opgave, som medlemmet 
mente, at grundejerforeningens hjemmeside kunne løse.  
 
Punktet blev stillet til drøftelse.  
Flere bemærkede, at oplysningerne allerede findes på furesø.dk, og at man derigennem dels kan sikre 
sig og abonnere på oplysninger af interesse, og dels var der sikkerhed for, at oplysningerne hele tiden 
var ajourførte.  
 
Samlet var det konklusionen, at bestyrelsen dels skal genoptage praksis med at offentliggøre høringer, 
som fremsættes i lokalt regi, f.eks. byggedispensationsanmodninger, og dels at bestyrelsen skal 
genoverveje hjemmesiden som kommunikationsplatform til medlemmerne. I den forbindelse oplyste 
bestyrelsen, at man vil have et fokus på en beskrivelse på hjemmesiden af netop 
byggedispensationsansøgningerne, som ofte snubler i fejl hos forvaltningen og uvidenhed hos 
borgerne.   
 
Ad 6. Valg jvf. vedtægter 
Bestyrelsesmedlemmer på valg var oplyst i dagsordenen.  
 
Suppleant Matthias Markussen stillede sig til rådighed for den ledige bestyrelsesplads, i stedet for at 
genopstille som suppleant.  
 
Dirigenten orienterede om, at suppleant Henrik Dalsgaard havde trukket sig, uanset at han ikke var på 
valg.  
 
Herefter overgik man til afstemning.  
 
Catrine Søndergaard Byrne og Arne Koggersbøl blev genvalgt.  
 



Tidligere suppleant Matthias Markussen blev valgt til bestyrelsen.  
 
Som suppleant i stedet for Matthias valgtes Rasmus Gorm Hansen og Charlotte Søllner Hernø blev 
valgt i stedet for Henrik Dalsgård.  
 
Som 2. revisor blev Knud Krætzmer genvalgt. Alle blev valgt enstemmigt.  
 
Ad 7. Eventuelt. 
Et medlem spurgte om det var muligt at få lappet asfalten på Smedegade, hvor der var store huller. 
Bestyrelsen tager ønsket med til kommunen; det er vigtigt at det vejstykke er godt vedligeholdt, fordi 
det er så snævert.  
Der blev spurgt ind til rejsetidsmålingen, som kommunen har foretaget ved Lejrvej. Bestyrelsen 
orienterede kort om, at projektet efter deres oplysninger var løbet ind i vanskeligheder, men at man vil 
tage det med i dialogen med forvaltningen. Uanset var det en prøveperiode, som nu har varet meget 
længe. 
 
Et medlem spurgte til omlægning af busstoppesteder. Bestyrelsen oplyste, at der ifølge deres 
oplysninger ikke var planer herom, og det var ikke med i trafikplanen for 2021, som offentliggjort af 
kommunen. På mødet med Movia var der alene luftet udbygning af muligheden for flex-trafik. 
Medlemmet påpegede så vanskelighederne ved at forstå, at bussen ”vender” i løbet af dagen, særligt 
for udefrakommende. Bestyrelsen tager dette punkt med i drøftelserne med kommunen.  
 
I forlængelse af drøftelserne om busbetjeningen, påpegede et medlem, at der var utrolig dårlig 
busbetjening indenfor kommunen, dvs. imellem de forskellige byer. I det hele taget udtrykte flere ønske 
om, at man bør binde lokalsamfundene bedre sammen, herunder f.eks. en cykelsti fra Kirke Værløse til 
Farum.  
 
Bestyrelsen vil dels tage punktet med i dialogen med kommunen, men vil også tage punktet op i regi af 
Lokalsamfundenes Samvirke.  
 
Et medlem anførte problemer med plejeplanen for Kirke Værløse, hvor der i dag anvendes traktor, 
hvilket er yderst skadeligt for dyr og planter. Medlemmet har dels dialog med kommunen om, at der 
ikke må anvendes traktor, og dels et initiativ med at få plejet på anden måde ved frivillig hjælp. Fra 
bestyrelsens side støtter man naturligvis, at der passes godt på vores miljø, dyr og planter, og 



opfordrede til, at hvis medlemmet kan se at foreningen kan gøre noget i den forbindelse, at bestyrelsen 
så kontaktes.  
 

Afslutning 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og efter at formanden havde rundet af, sluttede mødet.  
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