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Referat af generalforsamlingen, onsdag d. 6. november 2013 i 

TIF's klubhus 
 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og protokolfører 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Forslag fra bestyrelsen 

5. Forslag fra medlemmerne 

6. Fastlæggelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

 På valg er: Ole Bastue Jacobsen 

   Mona Benjaminsen - ønsker ikke genvalg 

   Bestyrelsen foreslår Camilla Schlütter 

 samt suppleanterne: 

   Ole Elbrandt 

   Camilla Schlütter 

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

 Revisorer: Per Gravesen og Susanne Kyed 

 Susanne Kyed ønsker ikke genvalg. 

 Revisorsuppleant: Britt Enggaard 

9. Eventuelt 

 

Til generalforsamlingen var mødt bestyrelsen samt 19 medlemmer. 

 

Ad 1.: Britt Enggaard blev valgt til dirigent 

 Niels Lundblad blev valgt til referent. 

Britt takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lov-

ligt indvarslet. 

 

Ad 2.: Ole uddybede den skriftlige beretning: 

Busomlægningen, et af de evige emner, andre landsbyer også kæmper 

med. 

Vi har skrevet til kommunen, svar: I har fået en god løsning. Der er dog 

ændret i den seneste busafgang, hvorimod 2 tider er fjernet omkring mid-

dagstid. I forbindelse med hospitalsnedlæggelsen har vi også skrevet om 

manglen på forbindelse til Hillrød, men Helsingør kan ikke blive enige 

med Fredensborg om betalingen.  Herunder er der skrevet 2 læserbreve i 

HD. Vi skriver igen. 

Hundelegeplads: Efter det første mislykkede forsøg har vi igen kontaktet 

TIF med en anden mulighed. TIF har endnu ikke svaret grundet travlhed 

ft. 

Frysehuset: Efter meget langsommelig sagsbehandling i kommunen me-

ner de ikke, huset er velegnet – og de kan heller ikke anvise andre steder 

i Tikøb til formålet. Vi har så henvendt os til TIF om et samarbejde – po-

sitiv udmelding, men har travlt med andre gøremål ft. 

Affaldsdagen Godt resultat, men nu mest, allermest med fjernelse af ci-

garetskod. Vi gentager aktiviteten til næste år. 



TIKØB BORGER- & GRUNDEJERFORENING 

 Side  2 

Flagene ud for EuroSpar: Vi har modtaget et par henvendelser om det og 

har talt med Morten Wagner. Han har henvendt sig til kommunen for at 

få en afgørelse på lovligheden af dem (og et andet, meget gammelt for-

hold). Der kommer nok en teknisk løsning på det lovlige. Helst så klager-

ne at flagene helt blev fjernet og gerne et skilt på Hornbækvejen. Den går 

vi videre med. 

Kommunikationsforbindelser: For nogle år tilbage undersøgte vi mulig-

heden for at etablere kabelnet i Tikøb, der så samtidig kunne fungere som 

bredbåndsforbindelse. Det blev opgivet, da gravearbejdet blev for dyrt og 

teknikken overhalede løsningen indenom. Så blev jeg kontaktet af Peter 

Hohnen fra Danstruplund omkring hurtigere bredbåndsforbindelser i Ti-

køb, hvilket passede sammen med tankerne om generelt wifi i hele Tikøb, 

som man har set det flere steder i udenlandske byer. Jeg kunne da forslå 

vi gravede dybere i mulighederne for etablering af disse muligheder. 

Juletræer: Vi har modtaget et flot træ fra Anni Larsen, der bliver sat op 

lørdag d. 30. november. Ligeledes har vi modtaget et flot træ fra Vita og 

Ole Rasmussen til juletræsfesten i hallen d. 1. december. 

 

Kommentarer og spørgsmål fra deltagerne: 

Spørgsmål: Hvor lang tid går der før der træffes en afgørelse og udføres 

en udbedring af flagsagen ved EuroSpar? Britt svarede: 2 flagstænger 

skal fjernes helt, de andre skal reduceres til 8 meters højde. Tidshorison-

ten er ikke afklaret. 

Henrik Schrøder: Se eksempel på løsning i Græsted, hvor man har sat 

3 flag i en trekant. 

Per Gravesen: Ang. busforbindelsen til Hillerød. Hørsholm er løbet ind i 

samme problem, idet bussen skal passere Fredensborg kommunegrænse. 

Derfor er ruten nedlagt. 

Henrik Andersen havde modtaget en indbydelse fra TDC om bred-

båndsmulighederne. Ole svarede at vi går videre med det generelle pro-

jekt og helst med en generel wifi løsning for Tikøb området. 

Henrik Schrøder spurgte, om man havde kontaktet de unge om, de ville 

benytte Frysehuset, hvis muligheden viste sig. 

Heidi Gulstad forslog, at invitere de unge til et møde om sagen. 

Niels Kathøj mente, at de unge helst ville være ved spejderhytten, i fred 

og fjernt fra andre nysgerrige blikke. 

 

Med disse bemærkninger blev beretningen herefter godkendt. 

 

Ad 3 Fremlæggelse af revideret regnskab 

Per Gravesen fremlagde regnskabet. Det viste et underskud, som i det 

væsentligste stammede fra anskaffelsen af en computer. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Ad 4 Forslag fra bestyrelsen 

 Ingen forslag. 
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Ad 5 Forslag fra medlemmerne 

Fra Rikke og Martin madsen var der fremsendt et forslag om, der skul-

le arbejdes på at få en pakkpostboks til Postdanmark ved Eurospar. Britt 

kommenterede med, at Eurospar havde forhørt sig, men Postdanmark 

havde svaret nej grundet for lille mængde pakkepost. Vi vil nu prøve 

igen. 

Fra familien Michaelsen fremkom et ønske om at omdanne Roars-

vej/Helgesvej til stilleveje. 

Heidi kommenterede, at desto flere parkerede campingvogne og biler der 

var på den vej desto mere var bilisterne nødsaget til at nedsætte hastig-

heden. 

Konklusionen blev, at spørgsmålet skal drøftes med skolebestyrelsen. 

 

Ad 6 Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet blev foreslået ændret til kr. 100,- pr. husstand pr. år. For-

slaget om forhøjelsen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 7 Valg af bestyrelse og suppleanter 

Ole Bastue Jacobsen blev genvalgt til bestyrelsen 

Camilla Schlütter blev nyvalgt til bestyrelsen 

Ole Elbrandt blev genvalgt som suppleant 

Henrik Andersen blev nyvalgt som suppleant 

 

Ad 8  Valg af revision 

Genvalgt som revisor blev Per Gravesen 

Nyvalgt som revisor blev Rikke Pettersson Madsen 

Genvalgt som revisorsuppleant blev Britt Enggaard 

 

Ad 9 Eventuelt 

 Beboere på Halvdansvej spurgte, om foreningen kunne bidrage til en 

oprydning på en bestemt nabogrund. Svar: Ingen sanktionsmulighe-

der, men man kan høfligt henstille og give en hjælpende oprydnings-

hånd. 

 Der fremkom et forslag om, at vi opfordrede kommunen til at forsyne 

Harreshøjvej med en "low Noise" asfaltbelægning langs byen. 

 Kulturnatten var lidt tynd i år. Vi prøver flere andre og nye tiltag næ-

ste år. 

 

Ole takkede Britt for god ledelse samt for god ro og orden på mødet. 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21.00 

 

Ref.: Niels Lundblad 


