
Ballerup den 18-1-2015.                                                                                     Side 1 af 3 

 

 

Referat af FSNR`s  Forretningsudvalgsmøde Torsdag den 15-1-2015 Kl. 12.00-17.00 

Hos Gert Leif Gyldvig Tværvænget 6 2750 Ballerup 

Deltager: 

Gert Leif Gyldvig (GLG)- Steen Bakhøj(SB)-Torben Kann(TK)- Charlotte Riegels Hjort(CHR) 

Fraværende: 

 Lennart Berendt(LB) 

Punkt1: 

Dagsorden blev godkendt med indførelse af 2 ekstra punkter 1a og 11a 

Punkt1a. 

 Vi undersøgte hvem der blev valgt på vores Repræsentantskabsmøde i 2014 
 Formand: på valg for 2år Lennart Berendt blev valgt frem til år 2016 
 Forretningsudvalgsmedlem: på valg for 2år Steen Bakhøj blev valgt frem til år 2016 
 Forretningsudvalgsmedlem: på valg for 2år Torben Kann blev valgt frem til år 2016 
 1 Suppleant: på valg for 2år Bodil Hesselbo blev vagt frem til år 2016 
 Forretningsudvalget består udover ovenstående af: 
 Kasserer: valgt i 2013 for 2 år (Lars Gudbergsen aftrådt Lennart Berendt tog over 1år) på valg i 2015 

frem til 2017 
 Forretningsudvalgsmedlem: valgt i 2013 for 2år Gert Leif Gyldvig på valg i 2015  frem til 2017 
 Forretningsudvalgsmedlem: valgt i 2014 for 1år Charlotte Riegels Hjort på valg i 2015 frem til 2017 
 2 suppleant: valgt i 2013 for 2år Benny Kastrup Hansen på valg i 2015 frem til 2017 

Punkt 2.  

 Næstformanden Steen Bakhøj fremlagde regnskabet.(Grundet FSNR`s kasserer er sygemeldt) 
 FSNR er på tiden 40 medlemsforeninger, vi har i 2014 haft 4 udmeldinger. Hvad gør vi for at få flere 

medlemmer. 
 FSNR`s overskud er den 31-12 – 2014 på 5.932kr 
 Til gode/restance: 429 kr. Pumpe interessentselskabet Lyngengen ved Jan Ståhlberg  
 Den første rykker er sendt uden rykkergebyr den 16. marts 2014. Der er sendt en ny rykker den 4. 

januar 2015 også uden rykkergebyr, denne skal være betalt senest den 20 januar, for at undgå et  
rykkergebyr. 

 FSNR`s formue er den 31-12-2014 = 69.944 kr. passiver/gæld (1.432 + 300)=1.782 kr. 
 Egenkapital: 31-12-2014 68.162 kr.  Kontingentet for 2016 foreslås, at skulle være uændret 13 kr. 

pr. grundejer. 
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Punkt 3. 

            Referatet fra sidste FU-møde den 22-8-2014 blev godkendt  

Punkt 4. 

 Nytårs brevet var blevet fremsendt til FU- medlemmer som e-mail af Steen. Steen tilretter 
dette, når han har modtaget et kort referat fra mødet omkring Turisme den 16-1-2015 fra Gert  
(Steen vurderede, at det i stedet ville være godt at have med i årsberetningen til R-mødet den 
30. maj på Lyngkroen, da det vedrører et møde i 2015). Steen foretager de sidste til rettelser af 
Nytårsbrevet. 

 Gert udsender Turismereferatet til FU sammen med FU-referatet af den 15. 1. 2015. 
 Steen udsender det færdige Nytårsbrev til godkendelse hos FU–medlemmerne, som E-mail. 

Lennart/Steen sørger for at Nytårsbrevet med opkrævning af kontingent bliver udsendt til 
FSNR`s medlemmer. (Steen kontakter Lennart/Susanne omkring udsendelsen, som e-mail eller 
girokort for dem som ikke har e-mail). 

Punkt 5. 

 FSNR`s Repræsentantskabsmøde afholdes på Lyngkroen lørdag den 30-5-2015 kl.9.30 -13.30. 
Morgenbord: Kaffe/the, franskbrød med smør, pålæg: Ost og spegepølse, drikkelse: Øl-vand 

 Torben sørger for bestillingen af lokalet og morgenbordet. 

Punkt 6. 

 Torben orienterede kort om, hvad FSNR har for tanker med hensyn til hvor mange medlemmer 
der fremover skal være fra hver sammenslutning i KSO. Forslag: 2 medlemmer fra hver 
sammenslutning = i alt 6 medlemmer fremover. Derudover ønsker man at kunne linke til 
sammenslutningernes hjemmesider. 

Punkt 7. 

 Torben orienterede om, at der kun havde været afholdt 1 SOL møde i 2014.  
 Grundet nyvalg af hvilken politiker der skulle have plads i SOL samt de 2 nye 

grundejerforeninger der blev vagt ind ved august mødet. De er fra henholdsvis Trundholm: 
Grundejerforening Tre lyng ved Poul Dengsøe – Dragsholm: Grundejerforeningen Kårup Skov og 
Ordrup Næs ved Kirsten Møller  

 KSO vil sørge for, at der afholdes et møde med de 2 nye Grundejerforeninger for at lægge en 
strategi for det fremadrettede arbejde i SOL. 

Punkt 8.  

 Gert orienterede om Skovbrugerrådets arbejde i 2014. Stormen Bodil har givet meget ekstra 
arbejde, så derfor er der mange opgaver, som er blevet udsat til 2015. Derudover har der været 
nyvalg til skovbrugerrådet i de andre organisationer og kommuner. Der har derfor kun været 
afholdt 2 møder i stedet for 3 som normalt. Referatet fra det sidste møde kommer senere. 

 Udsigtspunktet på Høje Sandeklitten vil blive udført i foråret 2015. Der vil blive fældet på det 
højeste punkt således, at man kan se at det er en vandreklit.  
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 Derudover vil stien rundt om Dybesø bliver klippet. 
 Der skal endvidere udvælges nogen særlige træer i vores skove således, at de bliver bevaret for 

eftertiden og kan give befolkningen en naturoplevelse.                
 Fremover vil der ikke mere være nogen hæfter omkring vores skove, men man skal fremover gå 

på nettet for at få disse oplysninger. 

Punk 9. 

 Torben kunne orientere om, at kloakeringen forsat er sat i bero, fordi man afventer retssagen. 

Punkt 10. 

 Gert orienterede Kort om at FL bliver hørt i mange sager omkring skaderne efter diverse storme 
samt kloakeringer i de forskellige kommuner.  

Punkt 11. 

 Næste FU- møde er hos Torben torsdag den 16-4-2015 kl. 17.30 –21.30, Kulsvierparken 113 
2800 Lyngby sammen med suppleanterne Bodil Hesselbo og Benny Kastrup Hansen. 

Punkt 11a. 

 Steen ser sammen med Lennart på diverse rettelser/opdatering af FSNR`s hjemmeside. 

Punkt 12. 

 Eventuelt: Hvem sørger for at lave indkaldelsen til Repræsentantskabsmødet og hvornår skal 
den udsendes? (her tilbyder Steen, at lave indkaldelsen til godkendelse på FU-mødet den 16. 
april 2015, herefter kan den udsendes).    

Referent 

Gert Leif Gyldvig 

 

 

 


