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Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår fremlægges til godkendelse
Indkomne forslag
Forslag til budget og kontingent for det kommende Regnskabsår
Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Der var fremmødt ca. 50 medlemmer til generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
Formand Per K. Larsen bød velkommen og foreslog Poul Rasmussen som dirigent.
Poul blev valgt med akklamation.

2. Valg af referent
Bo Søgaard valgt som referent.

3. Formandens beretning
Per præsenterede sin mundtlige beretning:
”Da vi havde vores sidste generalforsamling for et år siden, vidste vi at der sker store forandringer i
Jonstrup. Nu er det blevet meget tydeligt. Der er kommet nye huse og beboere rundt om seminariet
og ved Filmstationen og der bygges langs Perimetervej. Der er besluttet lokalplaner for alle områderne, senest for seniorfællesskabet ved Seminariet. De gamle hangarer bygges om til flymuseum, beboere og foreninger, men også en dronefabrik, som dog skal holde dronerne indendørs. Der er stadig
usikkerhed om forurening og byggeri ved Sydporten, men ellers følges planerne. Alt går hurtigere, end
forventet. Der er mange, der gerne vil bo i Jonstrup.
Vi der bor her, ved godt hvorfor. Vi er omgivet af natur, har grønne byrum og legepladser, daginstitution og skole, et aktivt foreningsliv, købmand, kro og forsamlingshus, samt en arkitektur, der tager
hensyn til historien: at Jonstrup udvikledes omkring et seminarium og siden en Flyvestation. Når det er
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så nemt at sælge de mange ny boliger er det nok fordi de, der kommer til, godt kan lide det de ser og
derfor også vil arbejde sammen med os, der bor her allerede, om at bevare de karakteristika, der er i
det Jonstrup vi kender og sikre en fortsat god balance mellem mennesker og naturen, selv om der sker
så store ændringer.
Det er ikke nogen helt lille opgave. Der kommer over 500 ny boliger, næsten en fordobling af vores
indbyggertal og mange flere børnefamilier. J89 har sammen med repræsentanter for de ny beboere
været med til at sikre, at der kommer daginstitutioner svarende til udvidelsen i børnetallet, at de kommer nogenlunde til tiden og placeres i nærheden af hvor børnene bor. Næste skridt bliver at sikre indskolingspladserne.
De mange tilflyttere åbner også for flere medlemmer i de lokale foreninger.
Fodboldklubben, jazzklubben, petanqueklubben, løbeklubben. Flyvestationen åbner sig mere og mere
og inviterer til motion, sport og store events. Der kommer mere trafik, både internt og udefra.
Jonstrup 89 har været meget aktiv og været i god tid med at fortælle kommunen om den udvikling vi
ønsker. Der har været borgermøder og er afleveret mange forslag og høringssvar. I 2016 afleverede vi
en samlet plan, hvor vi sagde velkommen til de mange ny Jonstrup-borgere og kom med forslag til planerne for de ny bebyggelser, hensynet til naturen og historien, veje og stier, hastighedsbegrænsning,
offentlig trafik.
Der har siden været mange små, men vigtige tegn på at kommunen ikke helt følger sin egen helhedsplan og mangler indsigt i Jonstrups kvaliteter. Jonstrup 89 bliver hørt og inddraget af forvaltningen og
har møder med politiske udvalg. Men resultaterne har ind imellem været lidt skuffende og krævet at vi
har fulgt op. Så det har vi gjort.
Lad mig nævne nogle eksempler.
- Vi har opstillet en samlet plan for trafikken, som alle synes er god, men når delene skal realiseres,
gik processen i stå: Vi ønsker en rundkørsel ved Perimetervej – Jonstrupvangvej for at skabe god
trafikafvikling og mindske hastighed og støj. MPT-udvalget foretrak i starten et T kryds. Vi fik rundkørslen på budgettet, så den kan etableres her i 2019. Vi ønskede at sprede den interne trafik og
dæmpe den gennemkørende trafik, samt at dæmpe hastigheden til 40 km i hele bydelen. Ingen er
imod, men den er kun fulgt op i alt for ringe grad.
- Der er fortsat ingen planer for P – pladser ved Flyvestationen, udover til beboerne, selv om alle ved
det kommer stadig flere motionister og store events.
- Lokalplaner:
L 119. Ved Sydvagten lægges der op til at bygge uden for det byggefelt Byrådet har besluttet. Det vil
spærre for udsigt til Flyvepladsen og føre til nedlæggelse af P pladser. Vi protesterer, men foreløbig
uden effekt. Lige nu er byggeriet stoppet på grund af usikkerhed om gift i jorden.
L 134 på Jonstrupvangvej. Bygherren ønskede 6 huse og støjmur i stedet for det ene hus, som var
der i forvejen. Jonstrup ’89 fastholdt den politiske aftale om at undgå støjmure langs Jonstrupvangvej og foreslog 5 i stedet for 6 huse. Resultatet blev 5 huse.
Naturen på Flyvestationen:
I alle de år, hvor Flyvestationen ligget hen har naturen fået et overtag, så man kan opleve stilheden,
nattemørket, lærkerne, moser, planter, skov. Vi gør hvad vi kan for at sikre og bevare værdierne og har
stor glæde af samarbejdet med kyndige mennesker i naturfredning. Men oplever også hvor vigtigt det
er at følge tæt op når planerne realiseres.
Vejnavne:
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Jonstrup 89 havde foreslået historiske navne i L 119 omkring seminariet, fordi alle andre vejnavne i
Jonstrup har historiske rødder. Alligevel valgte MPT- udvalget intetsigende navne, indstillet af bygherre
og forvaltning. Resultatet kom senere, da MPT-udvalget navne til vejene på Flyvestationen med større
respekt for Flyvestationens historie og bygninger.
Daginstitutioner:
Der er brug for op mod 300 nye daginstitutionspladser for 0 – 5-årige og 150 indskolingspladser for 6 –
8-årige. Forvaltningen sendte oplæg ud med forslag om at fordele børnene på eksisterende institutioner i Værløse og på et sent tidspunkt at bygge en ny institution i fx Seminarieparken. J89 sendte oplæg
og havde dialog med forvaltning og politikere og lykkedes med at sikre at pladserne er klar nogenlunde
til tiden og er placeret tæt på hvor børnene bor.
I efteråret ’16 opfordrede Jonstrup 89 arkitekt Marie Thing til at udarbejde oplæg til Jonstrup Torv i
rummet mellem Seminariebygningen, petanquebanerne, Rema 1000, Idrætspladsen, Restaurant Jonstrup og Jonstruphus. Resultatet blev positivt modtaget på et borgermøde og er siden præsenteret for
borgmester og forvaltning, som lover at følge det op.
Vi får ikke noget forærende. Det er åbenbart at kommunen har været vant til at planlægge som om det
kun handler om at bygge flest mulige huse og uden at tage de nødvendige hensyn til mennesker, natur
og arkitektur, sammenhænge og helheder.
Arbejdet med at påvirke Jonstrups udbygning har fyldt meget i det sidste år. Men der er også sket meget andet.
Egeskolen, der ligger i Seminariebygningen, er en af landets bedste 10. Klasse skoler. I februar 2016
hørte vi rygter om at skolen skulle flyttes til Farum, hvor den skulle være grundlag for en erhvervsskole. Egeskolen er et vigtigt aktiv i Jonstrup, så vi gik ind i sagen og kunne glæde os over at et enigt
Børn og Skoleudvalg i foråret besluttede at Egeskolen skal blive liggende og at skolen skal oprette en
ny afdeling i Farum. Sagen er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have en lokalforening som
Jonstrup 89, så vi undgår at institutionerne flyttes væk fra Jonstrup, selv om de fungerer godt her.
Jonstrup samlingen, som ligger i Seminariets gamle øvelsesskole, er fyldt med minder fra Seminarietiden. I 2016 blev samlingen udvidet med mange effekter fra det nedlagte Dansk Skolemuseum her i
2019 er der indgået aftale mellem Furesø Museer og Jonstrupsamlingens Venner om driften af samlingen. Arbejdet finansieres med en årlig kommunal bevilling på kr. 100.000 Jeg ved der mangler frivillige
og skal give en varm anbefaling til jer, der er interesserede i Jonstrups og seminariets historie om at gå
med. Jonstrup Seminariet er Danmarks første seminarium og Jonstrup var i mange år kommunens intellektuelle centrum. Det er vi måske stadig, men det kommer som sædvanlig an på os selv at vise det
☺
Det seneste skud på stammen er at en gruppe borgere har taget initiativ til udvikling af et Senioruniversitet i Jonstrup, til glæde for alle os seniorer, som ellers må fordrive tiden med at rejse og passe haver. Nu får vi også mulighed for at fortsætte med udviklingen af vores andre evner.
Afslutningsvis skal jeg nævne de aktiviteter, som også er en del af Jonstrup 89.
Vi har en husgruppe, der sørger for udlejning og vedligeholdelse af Jonstrup hus.
Det er frivillige, der arrangerer fastelavn, Skt. Hans, loppemarked og julemarked. I har sikkert lagt
mærke til at der for første gang var et juletræ med lys uden for Jonstrup hus. Vi er med i kommunens
kriminalpræventive arbejde. Vi deltager i kommunens Miljøråd og Lokalsamfundenes Samvirke.
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Alt det vi laver, er båret at frivillige, som har interesse og bidrager med deres viden og erfaringer. Der
er vist ingen af os der har tid, men vi er med alligevel, fordi det giver mening at gøre nytte for fællesskabet, at skabe aktiviteter i Jonstrup og medvirke til at sikre en god udvikling i vores lokalsamfund.
Så lad mig slutte med at sige tak til jer, der er med til at Jonstrup 89 gør en forskel og opfordre jer, der
vil være med om at melde jer til at løfte aktiviteterne. Det behøver ikke at kræve så meget. Det behøver ikke at være som medlemmer i bestyrelsen, det kan være i en af fritids – og interessegrupperne.
Fx hjælpe med til Skt. Hans, fastelavn, eller Jonstrup samlingen. Skriv jer på en af listerne ved indgangen, eller send en mail til en af os i bestyrelsen.”

Drøftelser med baggrund i beretningen:
- Der blev rejst bekymring omkring Filosofgangens fremtid.
Per orienterede om, at aftalerne med Furesø kommune samt den udarbejdede udviklings- og plejeplan, vurderes at være et acceptabelt grundlag at videreføre Filosofgangen på. Planen fremlægges
på hjemmesiden.
- Det blev fremført fra en ny borger, at J89 ikke fremstår som en demokratisk høringspart.
Per orienterede om, at J89 indkalder til borgermøder omkring de større linjer for bydelens udvikling
og omkring enkeltstående, betydende forhold og høringer. J89 agerer i overensstemmelse med de
holdninger, der gives til kende på disse møder. Men fordi processen har strakt sig over flere år kan
det godt være at J89 ikke i tilstrækkelig grad inddrager ny beboeres ønsker. Der er repræsentanter
for de ny beboere i J89 bestyrelsen, som har ydet vigtige bidrag. Men der er plads til forbedringer,
så lad os invitere til møder, med de, der ikke er hørt.
Per refererede til, at de berørte grundejerforeninger og naboer også er høringsparter med mulighed for at afgive egne høringssvar, som kan afvige fra J89s.
- Ønske om bedre digital kommunikation og åbenhed
Per orienterede om, at J89 er klar over, at hjemmesiden ikke altid er helt opdateret omkring bydelens udvikling og igangværende høringer. J89 er klar til forbedringer, hvor det kan indpasses.
Indlæg om enklere kommunikation med dialog-mulighed på f.eks. facebook blev drøftet. Omvendt
er facebook et så åbent værktøj, at reel kommunikation kan drukne i uvedkommende indlæg.
Det blev besluttet foreløbigt at fastholde hjemmesiden og forbedre information med hurtigere og
mere dækkende opslag af aktuelle forhold samtidig med opfordring til at kommunikere via email.
Helt aktuelt orienterede Per om, at J89s forslag til høringssvar vedr. Perimetervejen ville blive uploaded til hjemmesiden over den kommende weekend, hvorefter alle kan bidrage med holdninger.
- Der var forespørgsel om nogle nyheder på trafikområdet
Ud over at henvise til formandsberetningen orienterede Per om, at kommunen har indkaldt til 2 x
workshops, hvor grundejerforeningerne og J89 er inviteret. Emnerne er generelt trafik og tilgængelighed i Jonstrup, hvor pendlertrafik og transittransport gennem byen vil stå højt på J89s agenda.
Per orienterede desuden om, at J89 vil indkalde berørte grundejerforeninger om J89s høringssvar
vedrørende Perimetervejens 3. etape fra Sydlejren til Søhusvej.
- Skepsis mht. rundkørsel ved Søhusvej
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Det blev fremført, at kirkegården er modstander af rundkørslen, samt at den vil gøre passage af vejen og adgang til busstoppesteder mere usikker. Andre i mødet orienterede om, at kirkegården ikke
er imod rundkørslen.
Per orienterede om, at J89 ikke er bekendt med uvilje fra kirkegården eller at adgangsforholdene og
sikkerheden for bløde trafikanter forværres, tværtimod. I givet fald skal noget ændres.
Per lovede, at forhold omkring rundkørslen og kirkegårdens indstilling vil blive medtaget på snarligt
møde om Perimetervej, Søvej og rundkørsel med grundejerforeninger og kirkegården.
På dette grundlag blev beretningen godkendt.

4. Revideret årsregnskab for 2018
Bo Skovbjerg gennemgik det reviderede regnskab for 2018 (Bilag 1).
Regnskabet blev godkendt uden nærmere drøftelse.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen

6. Forslag til budget og kontingent for 2017
Bo Skovbjerg gennemgik budget (Bilag 2) baseret på uændret årskontingent på kr. 50,-/ husstand
Det blev påtalt, at budgettet ikke disponerede med udgifter f.eks. en ramme på kr. 25.000,- , som kan
blive nødvendige for J89s mhp. at udvikle bydelen i samarbejdet med kommunen. Belært af tidligere
erfaringer kan det vise sig hensigtsmæssigt med konsulentbistand.
Efter en kort drøftelse syntes der at være konsensus om, at J89 bestyrelsen uden ny generalforsamling
kan disponere ansvarligt og nødvendigt inden for rammerne af foreningens muligheder.
På det grundlag blev budgettet godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Efter tur afgår fire bestyrelsesmedlemmer: Per K. Larsen, Kim Ølgod Sørensen, Stine Larsen og Leif
Thyrri.
- Per og Kim modtager genvalg.
- Stine og Leif stiller deres mandat til rådighed mhp. fornyelse i bestyrelsen
Ingen yderligere kandidater har meddelt at ville opstille, lige som der ikke fremstod kandidater på mødet, hvorved afstemningen resulterede i, at alle fire blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Bestyrelsen består herefter af Per K. Larsen (Bringetoften 17), Stine Larsen (Jonstrupvangvej 88), Kim
Sørensen (B/F Mageløse), Leif Thyrri (Jonstrupvej 270B), Frank S. Hansen (Bringebakken 56), Bo Skovbjerg (Bringehusene 4) og Bo Søgaard (Bringebakken 20)
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8. Valg af suppleanter
Genvalgt for en ét-årig periode: Jens Trap (B/F Jonshøj) og Steve Carney (Jonstrupvangvej 88)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Henriette Saarup blev genvalgt som revisor
Poul Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Hastighedskontrol v. politiet
J89 blev opfordret til at kontakte politiet mhp. at iværksætte hastighedskontrol for at effektuere overholdelse af hastighedsgrænserne i bydelen. Andre i mødet kunne imidlertid berette om, at politiet aktuelt har været på Jonstrupvangvej med lasermålinger. Opfordringen og informationen blev modtaget
positivt, og J89 tager ikke kontakt p.t.

Underskrifter
Som dirigent

Som formand

Som referent

Poul Rasmussen

Per K. Larsen

Bo Søgaard
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