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                             Ebberød den 17. marts 2015 
 
 

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen/Fælleshusforeningen/Vejlauget 
 
 

Tirsdag den 17. marts kl. 20.00 i Ebberød 
Til stede: 
Bestyrelse var fuldtallig 
 
 
Dagsorden 
 
  

1. Godkendelse f referat fra 5. november 2014 Referatet blev godkendt 
 

2. Meddelelser om de løbende sager, herunder Ebberøds nye hjemmeside.  
• Bestyrelsen blev orienteret om funktionen af den nye hjemmeside. Bestyrelsen takkede 

for det gennemførte projekt 
• Vejlauget har modtaget erstatning på kr. 5000,00 fra Norforbrænding for vejskade på 

Krummediget 
• Kontrakt vedr. Grøn vedligeholdelse er efter udbud og forhandling for 3 år på kr. 166.000 

eks moms. 
• Afløb fra søen i Parken er renset og vandstanden vil rette sig efter nogen tid.    

 
3. Aftale med Forsyningen om tingslysning af overtagelse af dele af afløbssystemet. 

Bestyrelsen afventer fortsat forhandling om præcisering af initiativer til vedligeholdelsesopgaver 
på afløbssystemet efter overtagelsen og godkendelse af Grundejerforeningens sikkerhedsstillelse. 

   
4. Nedlæggelse af Vejlauget. Det blev vedtaget at indkalde til generalforsamling d. 22. april 2015. 

Efter redegørelse på Grundejerforeningens generalforsamling samme dag og jf. 
Grundejerforeningens vedtægter skal der på generalforsamlingen orienteres om vejlaugets 
nedlægges med overdragelse af opgaver og egenkapital til Grundejerforeningen. 
 

5. Sammenlægning af Fælleshusforeningen med Grundejerforeningen til én forening 
(Grundejerforening) 
Det blev besluttet at fremsætte forslag til sammenlægning på FHF´s generalforsamling d. 22. 
april inden Grundejerforeningens Generalforsamling samme dag. Der afholdes møde med 
Rudersdal kommune inden generalforsamlingen. FHF overdrages med alle nuværende opgaver 
og formue til Grundejerforeningen. 
 

6. Generalforsamlingerne d. 22. april 2014 
Tidsplan for de tre generalforsamlinger. Det blev besluttet af generalforsamlingerne indkaldes til 
sammen tid og med samme rækkefølge som hidtil. 
De tre dagsordener blev drøftet og godkendt til udsendelse. 
Dirigenter. Datea er ordstyrer på FHF. Bestyrelsen foreslår Morten Fisker til GF´s 
generalforsamling. 
Budgetter / årsregnskaber i udkast blev gennemarbejdet og godkendt til fremsendelse 
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7. Puljeordning 
Puljeordningen i sin nuværende form bortfalder, såfremt al virksomhed samles i 
Grundejerforeningen. En evt. ny form kan drøftes og vedtages efter generalforsamlingerne.  
 

8. Eventuelt 
 
      
Referent 
 
Per Frimer-Larsen 


