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Hermed fremsendes den endelige dagsorden til generalforsamlingen 

 

 

 

 

Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 

 

FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, lokale 8, 3400 Hillerød. 

 

 

 

 

Endelig dagsorden. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

 

  4. Indkomne forslag: 

   Forslag bilag 1 er vedlagt som side 2. 

 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. 

 

7. Den nuværende består af: 

 

Carsten71,  modtager genvalg 

Charlotte 81, modtager genvalg 

Niels, Boligview, modtager genvalg  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

9. Eventuelt. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 



 

Efter den første sæson med legeplads og fodboldbane er det tid at gøre status over forløbet. 

Der har været masser af børn og dejligt liv i området¸ men det har uheldigvis vist sig, at boldspillet 

fortsætter til mørkets frembrud, ligesom der på legepladsen om aftenen har været samlet mange større 

børn,  hvilket har medført råben og skrigen også til langt ud på aftenen. Mange af børnene bor vist  i øvrigt 

ikke i Sophienlund. 

Det har været til meget stor gene for beboerne i nærheden og forhindret et normalt udeliv. Vi har et ønske 

om i lighed med andre beboere i Sophienlund at kunne åbne døre og vinduer,  tænde op i grillen og stille og 

roligt nyde aftensolen på terrassen. Desværre er lyden af bolden er så gennemtrængende, at man faktisk 

end ikke kan lukke den ude selv med lukkede døre og vinduer. Det er således også generende for beboere 

med mindre børn og folk med forskudte arbejdstider. Nogle af husene ligger jo placeret, så de har 

boldbanen på den ene side og legepladsen på den anden.  

Situationen er uholdbar, og da Sophienlund gerne skulle være et sted, hvor ALLE trives og har det godt, vil 

vi gerne stille følgende forslag til afhjælpning af problemerne. Vi håber grundejerforeningens beboere vil 

tage positivt imod det.  

Det indføres i en revideret husorden, at 

1.  Boldbanen må benyttes indtil kl. 19.00.  

2.  Ophold på legepladsen efter kl. 19.00 skal foregå uden støjgener. 

Der opsættes evt. skiltning.   

Desuden kunne en øget beplantning både omkring boldbanen og i området i det hele taget måske hjælpe 

på det generelle støjniveau samtidig med, at det ville højne området i øvrigt.    

 


