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Grundet tekniske problemer, er vedlagte forslag som er fremsendt rettidigt til optagelse på 
dagsordenen, ikke blevet medtaget på den tidligere omdelte indkaldelse, til foreningens ordinære 
generalforsamling.  

 

Forslaget er hermed optaget til vedtagelse på generalforsamlingen under punkt 5. Revideret 
dagsorden for generalforsamlingen indsat nedenfor. Der vil fortsat være indlæg om fjernvarme før 
selve generalforsamlingen jf. tidligere omdelte indkaldelse. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virke i det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Grundejerforeningen. 
Revideret regnskab er tilgængeligt via foreningens hjemmeside. 

4. Forslag fra bestyrelsen. 
a. Fastsættelse af kontingent til grundejerforeningen. 

Bestyrelsen foreslår kontingentet fastholdt på 250 kr. årligt.  

b. Godkendelse af budget for 2022 og 2021. 

Budgetoplæg er tilgængeligt via foreningens hjemmeside. 

5. Forslag fra medlemmerne. 
a. Forslag om snerydning fra Lars Nielsen, Rugvej 39 

Forslag er trykt på bagsiden.  

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

På valg til bestyrelsen er: Øvrig bestyrelse: På valg som suppleanter er: 

Henrik Færch Fromholdt 
(modtager genvalg) 

Tina Bowen 
(modtager genvalg) 

Ask Gismondi Fosdal 
(valgt for 2021/2022) 

Daniels Lindholm 
(valgt for 2021/2022) 

 

Svend Erik Lykke Mose 
(modtager genvalg) 

Vanessa Mohnhaim 
(genopstiller ikke) 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
På valg som revisorer er:  På valg som revisorsuppleant: 

    Karsten Schwemer     John Petersen 

    Palle Kock 

8. Information om processen for udlodning af foreningens reserve fra frasalg af vandværk. 

9. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

Smørumvang Grundejerforening, Bestyrelsen 

Få de seneste nyheder i din indbakke 

Tilmeld dig foreningens nyhedsbrev på www.smorumvang.dk, og modtag de seneste nyheder fra 
foreningen direkte i din indbakke. 

REVIDERET DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

Mandag den 25. april 2022 klokken 19:30 

på Torvet, Balsmoseskolen, Æblevangen 126, 2765 Smørum 
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Forslag til behandling på Grundejerforeningen Smørumvangs 

Generalforsamling d. 25. april 2022. 

Jævnfør Vedtægter for ”Smørumvang Grundejerforening” (2021) § 8 nr. 5, skal jeg bringe 

følgende emne i forslag til foreningens dagsorden ved generalforsamlingen d. 25. april 
2022: 

 

Snerydning. 

Begrundelse: 

Det er sjældent godt at diskutere emner, der er af akut karakter, idet man derved let får en 
kortsigtet og fortravlet diskussion, og måske ikke de bedste løsninger. 

Da vi i år har været så heldige ikke at have det største behov for snerydning, kan vi måske 
se mere objektivt på diskussionen. 

 

Vi er en del, der kan huske mange år tilbage fra før kommunesammenlægningen. Der blev 

der altid ryddet sne umiddelbart efter snefald. 

 

Jeg mener at være bekendt med, at man nu kategoriserer vejene som A-, B- og C-veje og at 

rydning af vejene er planlagt at ske, så A-vejene ryddes først og C-vejene til sidst. 

Jeg kan godt forstå, at der er visse prioriteringer der gør, at nogle veje er vigtigere at rydde 
hurtigt end andre, men jeg kan ikke forstå, at der ikke bliver ryddet sne på veje i 

foreningens område hele vintersæsonen. At man prioriterer nogle veje over andre betyder 
jo ikke, at man slet ikke skal rydde C-vejene. 

 

Jeg betaler stadig de samme kommunale skatter, uden rabat eller fradrag fordi der ikke 
bliver ryddet sne, der hvor jeg bor. Derfor mener jeg at have en begrundet forventning om, 
at der bliver ryddet sne i samme omfang som andre steder i kommunen, i den 

udstrækning det kan lade sig gøre. 

 

DRTV har bragt en udsendelse, der hedder ” Gaden hvor det offentlige forsvandt”. 

Den handler om en vej, hvor borgerne får deres kommunale skatter tilbage, og så skal de 
til gengæld selv sørge for at de kommunale opgaver bliver løst på deres vej i den 3 ugers 
periode, som de har fået pengene retur for. 

 

Den kan findes på DRTV -> Gaden hvor det offentlige forsvandt -> sæson 2 -> episode 2. 

Udsendelsen er fra 2021.  

14 – 15 minutter inde i udsendelse handler det om snerydning på vejen. 

Det fremgår af udsendelsen, at snerydning for de tre uger koster 249 kr. ~ 83 kr./uge eller 

4.316 kr. pr. år.  

 

Det fremgår desværre ikke af udsendelsen hvor mange parceller, der er på vejen, men det 

fremgår, at kommunerne i 2021 afsatte i alt 889 mill. kroner til snerydning, eller ca. 150 
kr./person. 

 

Vurdering: 

Set i de store sammenhænge er det ikke de store beløb, der er tale om, men det er til stor 
gene, at der ikke bliver ryddet, så veje og fortove er fremkommelige. 

 

Vi er også efterhånden en hel del ældre på vejene, og i grundejerforeningen, som vil have 

vanskeligt ved selv at udføre opgaven med at rydde sne, og da vi nu i øvrigt betaler samme 
skatter som andre, er det ikke rimeligt, at opgaven ikke udføres i kommunalt regi. 

 

Forslag: 

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at tage kontakt til Egedal Kommune for at 
anmode dem om at genoptage deres forpligtelser i forbindelse med snerydning i 

foreningens område, naturligvis under skyldig hensyntagen til prioritering af vejene. 

 

Subsidiært pålægger generalforsamlingen bestyrelsen at tage kontakt med andre 
grundejerforeninger i kommunen for et eventuelt samarbejde, der kan lægge pres på 
Egedal Kommune, så de genoptager deres forpligtelser i forbindelse med snerydning i 
foreningens område. 

 

Vi kan næppe være de eneste i kommunen, der har det problem, og hvis vi er, er der tale 
om en uacceptabel forskelsbehandling, der bør rettes op på. 

 

Lars Nielsen, Rugvej 39, 2765 Smørum 


