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Til alle medlemmer af 
Grundejerforeningen ”Mølletoften” 
 
 
Karlslunde d. 17. december 2013 
 
 
Referat  
Af generalforsamling den 28. november 2013 kl. 19,30 på Karlslunde Skole: 
 
Tilstede fra bestyrelsen var Kirsten Roslev, Jens Mikkelsen, Peter Rytoft, Flemming Kruse 
og Ulf Andersen. 
 
Repræsenterede medlemmer: Tofteholmen 6, 12, 23, 64, 70, 88 og Møllehaven 3, 71. 
I alt 8 medlemmer. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes §9: 
 
1. valg af dirigent 
Formanden Peter Rytoft bød velkommen og fortalte, at Knud Nielsen TH32, som skulle have været  
foreslået som dirigent, var blevet forhindret. Peter blev derfor valgt som dirigent. Peter konstaterede,  
at indkaldelsen var udsendt rettidigt, og at generalforsamlingen dermed var lovlig. 
 
2. Formandens beretning  
Peter Rytoft fremlagde beretningen. Beretningen kan findes på www.moelletoften.dk 
 
Der var flere kommentarer til beretningen. 
En grundejer mente ikke, at Greve Kommune fejede Møllehaven godt nok, og at den lille sti 
ud til Hovedgaden ikke blev fejet tilstrækkeligt.  
En anden grundejer var utilfreds med, at der var mange store ting på naboens grund. 
Der blev endvidere talt om muligheden for at opsætte skraldestativer til hundeefterladenskaber  i 
grundejerforeningen. Problemet kan i første omgang løses ved, at den enkelte hundeejer selv tager sin 
pose med hjem og smider i skraldebøtten. Der er desværre mange, der smider affald og små flasker i 
buske og på grønne områder.  
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
3. Regnskab for det forløbne år. 
Flemming Kruse gennemgik regnskabet, og der var et enkelt spørgsmål til regnskabet, som  
derefter blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
4. Forslag fra bestyrelsen (ingen forslag) 
 
5. Forslag fra medlemmerne (1 forslag) 
Et medlem foreslog, at der blev sat skilte op med ridning forbudt på stien ud mod Nylandsvej  
ved Tofteholmen. 
 
 
 

http://www.moelletoften.dk/


 
 
 
 
Medlemmet kommenterede forslaget, som derefter blev debatteret. 
Det blev besluttet, at grundejerforeningen henvender sig til de 2 rideinstitutter i området  
for at gøre opmærksom på, at det er forbudt at ride på stisystemet. Det er dog tilladt at trække med  
hesten på stisystemet. Møder et medlem en hest på stien og har en hund med, kan der opstå en 
situation, hvor uheld kan ske. 
 
6. Fastsættelse af kontingent  
Flemming Kruse fremlagde budgettet. Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på  
kr. 800, og dette blev enstemmigt vedtaget. 
Der spares op til asfaltering af stisystemet. 
 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
Peter Rytoft og Ulf Andersen var på valg. Begge blev genvalgt. 
 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.  
Torben Hartmeyer TH66 blev genvalgt, og Palle Jacobsen TH88 blev nyvalgt. 
 
9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 
Annelis Jacobsen TH88 og Glennie Nielsen MH35 blev begge genvalgt. 
Som revisor suppleant blev Carsten Henrichsen TH19 genvalgt. 
 
10. Eventuelt. 
Intet. 
Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
bestyrelsen.                                  Referent Ulf Andersen         Dirigent Peter Rytoft 
 
Bestyrelsen består i dag af følgende personer: 
 
Formand    Ansvarlig for grønne områder 
Peter Rytoft   Kirsten Roslev 
Tofteholmen 23  Møllehaven 3 
tlf. 46 15 02 39  tlf. 46 15 29 04 
 
Næstformand og sekretær  Kasserer  Antennerepræsentant 
Ulf Andersen   Flemming Kruse Jens Mikkelsen 
Tofteholmen 70  Tofteholmen 64 Tofteholmen 6 
tlf. 46 15 05 19   tlf. 46 15 46 80 tlf. 30 93 27 82 
    
 


