
Velkommen til Generalforsamlingen 2022



Dagsorden



1. Valg af dirigent og referent 

u Bestyrelsen foreslår Thomas Eriksen som dirigent. 

u Bestyrelsen foreslår Karina Koefoed-Nielsen som referent. 



2. Bestyrelsens beretning
a) Året 2021 



2. Bestyrelsens beretning
b) Indlæg fra ”Klokkergårdens Trafikudvalg” – Trafikken i Klokkergården 

u Igangværende dialog med Sorø kommune – Gity

• Gennemført trafik og hastighedstælling 2021
• Største udfordringer med hastighed ses på tilkørselsvejen og første del af stamvejen i Klokkergården

• Sorø kommune oplyser generelt meget få midler til forbedring af udfordringer med trafik og hastighed

• Sorø kommune har igangsat hastighedsdæmpende tiltag ved ansøgning til politiet om flytning af 40 km zone, så 
den starter et godt stykke før overgangen til Klokkergården

• Sorø kommune har bevilget opsætning af ”hvide byporte”, som der erfaringsmæssigt dæmper hastighed. Vil blive 
opsat når politiet vender tilbage og Sorø driftsafdeling er klar. 

u Etablering af dialog med Magdalene – Mariehjem, entreprenør og bygherre

• Der er søgt etableret løbende dialog og følgende muligheder er drøftet: 

• Entreprenør påtænker at opsætte informationstavle om byggeriet ud mod stamvejen. Her er drøftet overordnet 
overblik over byggeriets faser. Overvejer også skilte med boligområde / børn hvis muligt. 

• Med bygherre er drøftet mulighed for etablering af fælles kontaktudvalg hvor kommunen også skal deltage. 
Dette er tidligere foreslået kommunen af bygherre, men kommunen har ikke handlet på dette. Emner til 
drøftelse i kontaktudvalg kunne eks. være: 

• Dialog punkter kunne bl.a. være etablering af flere udkørsler fra Rørstensgaarden, midlertidige og permanente. 

• Forslag til øvrige punkter er velkomne J



Fortsat – Trafikken i Klokkergården

u Oplæg til videreudvikling af boligområder på Frederiksberg – NY LOKALPLAN

• Møde primo maj med deltagelse fra Sorø kommune/forvaltningen. Walk and talk 
med Rene der driver arbejdet med ny lokalplan for udvidelse af Frederiksberg-
området.
• Dialog punkter bla.

• Forvaltningens tanker omkring ny Lokalplan for udvidelse af Frederiksberg boligområdet

• Trafikken – mængde og hastighed.

• Etablering af flere udkørsler fra Rørstensgaarden

Gode idéer til videre dialog er meget velkomne 
J



3. Fremlæggelse af det reviderede 
årsregnskab til godkendelse 



Fortsat



Fortsat



4. Fremlæggelse af budget til godkendelse, 
herunder fastsættelse af kontingent og 
indskud ved ejerskifte 



Pause



5. Behandling af indkomne forslag 

a) Beplantning af vej-rundinger 

b) Grantræ



6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a) Ole Hansen, Barnedysringen 6 er på valg og modtager genvalg for en 2-årig 
periode. 

b) Kasper Buhr Jeppesen, Digesløjfen 12 er på valg og modtager genvalg for en 
2-årig periode. 



7. Valg af suppleanter

a) Suppleant (pt. ingen) for en 2-årig periode.

b) Suppleant Emil Hejlskov, Randstenskransen 12 genopstiller for en 1-årig 
periode. 



8. Valg af bilagskontrollant/revisor og 
suppleant 

a) Revisor: Camilla Bjørn Mørup, Randstenskransen 10 – fraflyttet, og ny revisor 
skal vælges. Steffen Christiansen, Barnedysringen 2 stiller op for at overtage 
posten. 

b) Suppleant: Steffen Christiansen, Barnedysringen 2 – ny suppleant skal vælges. 



9. Eventuelt 



Tak for i aften!


