Jonstrup ’89

Ordinær generalforsamling
21. april 2022 kl. 20:30

Referat

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Indkomne forslag behandles
- Forslag om vedtægtsændringer modtaget fra en kreds af borgere
- Bestyrelsens ændringsforslag hertil
Forslag til budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent.
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode.
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

46 husstande var repræsenteret ved fremmøde og fuldmagt ved det indledende borgermøde om skoleudbygningen. Enkelte valgte at forlade Jonstruphus, da generalforsamlingen startede

1.

Valg af dirigent
Formand Per K. Larsen bød velkommen og undskyldte, at forslag og dokumenter i øvrigt ikke
kunne vises på storskærm grundet manglende specialkabel mellem projektor og pc.
Henriette Saarup blev foreslået og valgt dirigent med akklamation.
Henriette orienterede om, at hun havde modtaget dokumentation for, at generalforsamlingen
var rettidig indvarslet, og at indkomne forslag, regnskab og budget mv. var offentliggjort korrekt og rettidigt.

2.

Valg af referent
Bo Søgaard blev valgt som referent.

3.

Formandens beretning
Per gennemgik til den udsendte beretning, der vedlægges (Bilag 1). Debatten og drøftelserne i
tilknytning til beretningens enkelte afsnit:
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JONSTRUP SKOLE
Spm:

Placering af nye skolebygninger
Spørger spurgte til muligheden for byggeri på seminariegrunden når pavillonbygningen nedtages. Specifikt blev der spurgt til seminarieparken ud imod Jonstrupvangvej, der p.t. omfatter
petanquebanerne.

J89:

De arealmuligheder, som J89 hidtil har lokaliseret for ombygning til 10-15 mio kr., er specifikt
mhp. at huse pavillonbygningen og dens faciliteter 1:1 i de eksisterende bygninger incl. forstanderboligen. Hvor attraktiv en 0.- 3. klasseskole bliver, afhænger af ombygningens kvalitet
og af arealfordeling mellem Egeskolen og Jonstrup Skole.

Multihal: Planer og placering
Spm:

Spørgeren refererede til beretningens omtale af multihus/skoleidrætshal for skolens og bydelens fælles behov, men hvor ser J89, at den kan placeres?

J89:

Det er korrekt, at J89 over for politikere og Skoleudvalget har præciseret, at nybyggeri skal
kombinere skolens behov og borgernes behov for fritids- og borgerrelaterede aktiviteter. Der
har været peget på forskellige placeringsmuligheder, hvor J89 anbefaler, at det medtages i den
overordnede helhedsplanlægning for Jonstrups fremtid.
Bestyrelsen noterede i denne sammenhæng politikernes udmelding (på det forudgående borgermøde) om specifikt borgermøde for helhedsplanlægningen ultimo juni 2022 og fælles anvendelse af fremtidige faciliteter interessant.
HELHEDSPLANLÆGNING
Borgerundersøgelse og spørgeskema

Spm:

Der blev rejst tvivl ved spørgeskemaets kvalitet mhp. at kunne uddrage fuldgyldige konklusioner. Det blev desuden nævnt, at det er uklart, hvorvidt spørgeskemaet alene er for medlemmer af J89.

J89:

Det er bestyrelsens vurdering, at spørgeskemaet og grundlaget herfor fuldt ud vil kunne uddrage holdninger og prioriteter som grundlag for den debat, som J89 inviterer til bl.a. med det
kommende borgermøde 17. maj 2022.
Spørgeskemaet er ikke begrænset til J89-medlemmer. J89 er glad for de besvarelser, der allerede er modtaget, men havde gerne set en højere besvarelsesprocent. Det blev derfor besluttet at forlænge fristen for udfyldelse til 1. maj 2022, så også ikke-medlemmer får mulighed for
at deltage. J89 vil sikre, at dette i løbet af få dage meddeles på hjemmeside, nyhedsbrev og
facebook.
Bestyrelsen opfordrer alle borgere uanset medlemskab at deltage i den forestående proces
med etablering af helhedsplan for byen, startende med vort eget borgermøde 17. maj 2022,
fulgt op med kommunens varslede møde med Planudvalget omkring 20. juni 2022.
Arealer for byudvikling

Spm:

Spørgeren påpegede, at det synes begrænset, hvilke arealer der kan benyttes til yderligere byudvikling. Hvor ligger mulighederne?

J89:

Det er meget begrænset, hvad der er af ledige arealer i bydelen. Der er få muligheder i Sydlejren og omkring det centrale areal i Jonstrup.
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Søndre Vagt
Spm:

Med henvisning til beretningens omtale af Søndre Vagt, blev der rejst bekymring over, hvorvidt
J89s klager over byggeriet kan få konsekvens i form af nedrivning af bygningerne. Der udestår
jo fortsat et klagemål i sagen.

J89:

Bestyrelsen påpegede, at klagen over byggeriets opførelse i strid med lokalplanen, alene var
rettet imod Furesø kommune og HusCompagniet. Det har været afgørende for J89 at fastholde
de kvaliteter om byens udvikling, som er aftalt mellem borgerne og kommunen. Da kommunen
afviste dialog om de planmæssige forringelser, måtte J89 benytte de foreliggende muligheder
til at søge lokalplanerne overholdt. Sagen startede længe før HusCompagniet overtog grunden,
og grundet Planklagenævnets lange behandlingstid blev husene opført og indflyttet før kendelsen forelå. Derfor vil der ikke ske fysisk lovliggørelse som resultat af klagerne, men alene administrativ lovliggørelse.
Bestyrelsen orienterede om, at J89 tidligt rettede henvendelse til grundejerforeningen Søndre
Vagt for møde herom, og at formanden er fuld bekendt med, at bebyggelsen uanset udfaldet
af klagerne vil blive administrativ lovliggjort.

Debat:

En deltager udtrykte, at fortsættelse af kampagnen mod bebyggelsens opførelse i modstrid
med lokalplanen, efter at husene er indflyttet, kan have været utryghedsskabende for enkelte
beboere. Bestyrelsen udtrykte at have taget de nødvendige skridt overfor beboerne herom.

Debat:

Flere udtrykte tilfredshed med J89s insisteren og klage over bebyggelsen, der med kommunens dispensation markant afviger fra lokalplanen og i dag fremstår som et uskønt brud med
Jonstrups traditionen for transparente og åbne klyngebebyggelser.
I øvrigt vedr byudvikling

Indlæg:

Glæde over, at J89 arbejdede for at sikre meningsfyldte vejnavne i bydelen

Indlæg:

Støtte til J89s fastholdelse af, at lokalplanernes krav og aftaler skal overholdes mhp. at undgå
lysforurening i det åbne land, - trods en mørkeræd medarbejder i forvaltningen.

Indlæg:

Generel støtte fra flere til J89s insisteren på, at aftaler og planer skal overholdes
JONSTRUPHUS

Indlæg:

Behov for medborgerhus i bydelen
En kraftig opfordring til, at der arbejdes målrettet for opførelse af multihus til at dække skolens behov og som bydelens medborgerhus. Jonstruphus er alt for lille og opfylder ikke krav til
et moderne medborgerhus.

4.

Revideret årsregnskab for 2020
Grundet kassererens, Inge Livbjergs, sygefravær blev det reviderede regnskab (Bilag 2) præsenteret af Per. Per orienterede om, at foreningens formue i alt væsentligt blev skabt ifm. en byfest i Jonstrup ved foreningens start i 1989.
Projekter?

Spm:

Der er udgifter til ’projekter’ for næsten kr. 10.000. Hvad er det for udgifter?

Svar:

Omkostningerne er dels advokatsalær på kr. 5.000,- + moms samt 2 x klagegebyr på kr. 1.800
til Planklagenævnet, - alle omkostninger ifm. Søndre Vagt-sagen. Det ene gebyr er modtaget
retur i 2022 grundet medhold, hvilket J89 også forventer med det andet klagegebyr.
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På dette grundlag blev årsregnskab 2021 godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag

Forslag:

Der var indkommet forslag til vedtægtsændringer fra en kreds af medlemmer på Chr. Hauchs
Allé med ønske om vedtægtsændringer mhp. større åbenhed om J89s arbejde. Forslaget (Bilag
3) blev gennemgået af forslagsstillerne: Forslaget omfatter (1) offentlig adgang til bestyrelsesmøder, (2) offentliggørelse af dagsorden og (3) af referater fra bestyrelsesmøder, (4) fri mulighed for at tilmelde sig arbejdsgrupper ved disse etablering og (5) ved supplering heraf.
I gennemgangen blev det præciseret, at det alene er ’beslutningsreferat’ fra bestyrelsesmøderne, der foreslås offentliggjort.

Ændringsforslag:

Bestyrelsens ændringsforslag (Bilag 3) blev gennemgået af Per, der bl.a. pointerede, at bestyrelsen imødekommer ønsket om offentlige referater og større åbenhed om udvalgsarbejdet,
men afviser åben adgang til bestyrelsesmøder og etablering af §7-udvalg uden for bestyrelsens
indflydelse. Hertil kommer bestyrelsens ønske om at bearbejde forslagenes specifikke indhold
og mulighederne for i givet fald at tilpasse ændringerne i vedtægterne.

Debat:

Flere deltagere udtrykte, at forslagene ligger tæt på hinanden. Bestyrelsen bekræftede, at ændringsforslaget på flere områder lægger sig op ad forslaget, hvor forskellene skal findes i detaljerne.

Debat:

Der blev udtrykt tilslutning til ønske om større information om J89s arbejde. Per præciserede,
at bestyrelsen imødekommer ønsket om at offentliggøre dagsordener og referater. Han orienterede om at alle aktiviteter, indstillinger og responsa altid kan findes via J89s sociale medier
og/eller i nyhedsmails. Nu vi er fri af corona-restriktioner, vil borgermøderne blive genoptaget
mhp. den direkte kommunikation.

Debat:

En deltager orienterede om at være afvist møde med bestyrelsen vedr. et konkret forhold. Ingen fra bestyrelsen kunne genkalde sig episoden. Per er ikke bekendt med at nogen er afvist og
anbefalede, at man siger til, hvis man vil sige noget om punkter, der er på dagsordenen eller
ønsker noget på dagsordenen. .

Afstemning:

Der var kort debat om afstemningsprocedure, hvor dirigenten fastslog, at generalforsamlingen
ved håndsoprækning incl. fuldmagter skulle tilkendegive hvilke af de to forslag, der skule vedtages.
Resultatet heraf blev:
-

Bestyrelsens ændringsforslag:
Det oprindeligt fremlagte forslag:
Neutrale deltagere:

20 stemmer
12 stemmer
3 stemmer

Således blev bestyrelsens ændringsforslag vedtaget.

6.

Forslag til budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent.
Per præsenterede kort budgettet for 2022 (Bilag 4) og anbefalede det til godkendelse. Ingen
havde bemærkninger, på hvilket grundlag budgettet blev godkendt.
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til Jonstrup ’89 fastholdes på kr. 50,-/år, hvilket blev godkendt med akklamation
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7.

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode.
Nuværende medlemmer af bestyrelsen Inge Livbjerg, Bo Søgaard og Jens Trap udtræder af bestyrelsen efter tur og opstiller til genvalg. Desuden opstiller Peter Malsø.
Efter en kort præsentation fra kandidaterne gennemførtes skriftlig afstemning med det resultat, at Inge, Peter og Bo blev valgt til bestyrelsen

8.

Valg af suppleanter
Nuværende suppleant Marie Solitander Jensen og tidligere bestyrelsesmedlem Jens Trap opstillede. Begge blev valgt med akklamation

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor Jørgen Bruhn Andersen blev genvalgt som revisor for en ét-årig periode.
Ligeledes blev Poul Rasmussen genvalgt som revisorsuppleant for en ét-årig periode

10.

Eventuelt
Bestyrelsen efterlyste interesserede deltagere til at indtræde i kommunikationsudvalget specifikt mhp. kompetencer til at tilvejebringe en brugbar hjemmeside. Kasper Graversen tilbød at
deltage.
Formanden benyttede lejligheden til at takke Henriette Saarup og Frank S. Hansen, der igennem mange, mange år som både bestyrelsesmedlemmer – og som formand – og som medlem
af Husudvalget og dermed som faste holdepunkter i ’husvagten’ har været bærende kræfter i
Jonstrup ’89s udvikling og stabilitet. Begge har meddelt at måtte fratræde pr. sommeren 2022.

Underskrifter
Som dirigent

Som formand

Som referent

Henriette Saarup

Per K. Larsen

Bo Søgaard

Bilag
1.

Formandens skriftlige beretning

2.

Regnskab 2021

3.

Indkomne forslag

4.

Budget 2022
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Pkt. 3
Skriftlig beretning
Den skriftlige beretning dækker normalt et år, men Covid-19 har medført at generalforsamlingen
2021 blev afholdt 24. august. Denne beretning dækker derfor perioden august 2021 – april 2022.

Generelt.
Næsten alle planlagte nye boliger i Jonstrup er bygget eller under opførelse: Seniorbofællesskabet
Jonshøj, Søndrer Vagt og langs Perimetervejen en række nye bebyggelser: Staldhusene, Mageløse,
Officershusene, Bringegårdene, Hangarhusene, KAB Skovhusene og Filmhusene. I løbet af få år
forventer vi med Orangerierne, Filmhusene II og Udsigtshusene at byen vil være fuldt udbygget.
Jonstrup 89 byder velkommen til de mange nye borgere og til tiltag i byen med respekt for
Jonstrups værdier, naturen og historien. Efter en lang covid-pause, fik vi med valgmødet i oktober
2021 gang i borgermøderne, og vi ser frem til, at de åbne borgermøder fremover genvinder deres
rolle for direkte dialog, - stadig sammen med den digitale kommunikation, der trods sine mangler
hjalp os gennem nedlukningen.

Større aktuelle opgaver.
Jonstrup skole.
Kommunens prognoser for børnetallet i Jonstrup viser, at der er grundlag for at udvide Jonstrup
Skole fra ét spor til 2 spor med ca. 20 børn i hver klasse. I dag tilbyder skolen 0.-2. klasse, hvor det
et klart udtrykt ønske fra forældrene, at skolen udvides til og med 5. klasse, hvorefter børnene
fortsætter i Ll. Værløse skole. Den løsning passer godt med Ll. Værløse skoles struktur. Længere
tilknytning af familierne til Jonstrup Skole vil også styrke Jonstrup som et lokalsamfund.
Skolearbejdsgruppen har sammen med forældrene holdt møder med de politiske partier og
byrådets skoleudvalg frem til kommunalvalget i oktober 2021. Resultatet var en entydig opbakning
fra alle partier til at udbygge til 3. klasse fra 1. maj 2022 og et tilsagn om at afdække muligheden
for en skole til og med 5. klasse, hvis børnetallet er til stede.
Byrådet har bevilliget skolebus med start 1. april for elever til 4.-5. klasse i Ll. Værløse skole.
Udvidelsen til 3. klasse sikres i første omgang med midlertidige pavilloner foran skolen mod
Jonstrupvangvej, som skal afløses af en permanent løsning med indvendig ombygning af de gamle
seminariebygninger og forstanderbolig. Lokaleløsningen skal afklares i samarbejde mellem
Egeskolen og Ll. Værløse Skole. Jonstrup ’89 har vurderet udgifterne til kr. 10-15 mio. og presser
på, at bevillingen kommer på budget 2023-24
Udvidelsen til og med 5. klasse med tilhørende faglokaler og gymnastiksal kan ikke gennemføres i
de gamle seminariebygninger samtidig med Egeskolen. Planerne for ombygning og/eller
udbygning afhænger derfor meget af, om Egeskolen fortsætter i Jonstrup eller flytter til Værløse.
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En mulig flytning drøftes politisk, men nogen beslutning er ikke truffet. Meldinger fra kommunen
tolkes som om, at der kan ske inden for 5 år.
Uanset om Egeskolen flytter eller ej, skal der bygges en ny gymnastiksal, hvor forældre og borgere
har peget på muligheden at kombinere behovet med et multihus, der under samme tag kan
opfylde skolens behov for indendørs idræt og FFO-faciliteter samt byens behov for faciliteter til
indendørs, fysisk udfoldelse og samvær. Bestyrelsen har overvejet forskellige muligheder for
placering tæt ved skolen eller ved fx hangar 3 på Flyvestationen. Ønsker fra forældre mv. taler for
en placering tæt ved skolen, f.eks. i seminarieparken eller ved fodboldbanen.
Det er bestyrelsens forventning, at spørgsmålet om multihal debatteres i forbindelse med
processen imod helhedsplanlægning af bydelen.

Byudvikling.
Byudviklingen fylder meget på dagsordenen og kræver en særlig ekspertise. J89s
Byudviklingsudvalg trækker i høj grad på lokal ekspertise inden for planlægning, veje, byggeri,
vandmiljø og naturbeskyttelse. Med bydelens aktuelle udvikling behandler udvalget løbende
plansager, herunder sager vedr. dispensation, hvor bygherrer ønsker at ’optimere’ deres
byggeplaner på bekostning af vedtagne servitutter og lokalplaner.
En sag, der har fyldt rigtig meget, er HusCompagniets byggeri Søndre Vagt, hvor lokalplanen
lægger op til et byggeri med åbne grønne fællesarealer i overensstemmelse med planarkitekturen
for mange af lokalområdets bebyggelser som f.eks. de nærliggende bebyggelser Bringehusene,
Skråplanet og Højen. Jonstrup ’89 påtalte meget tidligt og gentagne gange forholdet overfor
kommunen i ønsket om dialog, men blev afvist. Ultimo december 2021 gav klagenævnet Jonstrup
’89 ret i den rejste klage over byggeriets manglende overholdelse af lokalplanens udstykningskrav.
Forløbet er ubehageligt for alle, ikke mindst de nye beboere. Jonstrup ’89 har derfor skriftligt hilst
det nye Udvalg for Plan- og Byudvikling velkomment med præcisering af byrådets krav til øget
borgerinddragelse, og vi har kraftigt appelleret til at kommunen og bygherrer fremover praktiserer
reel og tidlig borgerinddragelse med udgangspunkt i overholdelse af vedtagne planaftaler.
Perimetervejens 3. etape har også fyldt meget. Kommunen lagde ud med at planlægge en 16 m.
bred landevej, som krævede betydelig fældning af fredskoven. Jonstrup ’89 foreslog en løsning,
der skånede naturen, ikke inviterede til gennemkørende trafik, passede til nærtrafik og gav
sikkerhed for cyklister og gående. Det tog lang tid for kommunen at acceptere dialog herom, og
sandsynligvis kun på grund af en klagesag rejst af Værløse Naturgruppe. Resultatet blev løsningen
som foreslået af Jonstrup’89, men kommunens manglende vilje til dialog resulterede i kraftig
forsinket udførelse.
Furesø kommune har senest meddelt borgerne i Sydlejren, at de via Hovedgrundejerforeningen i
en overgangsperiode ejer og er ansvarlig for drift, sikkerhed mv. af Perimetervejens 1. og 2. etape
efter, at Freja har forladt samarbejdet. Jonstrup ’89 støtter Hovedgrundejerforeningen i, at
kommunen må tage ansvaret nu, og ikke henholde sig til unødvendig bureaukratisk formalisme.
Som tidligere nævnt, er belysningen på stier i Bringeslugten og på Flyvestationen langt stærkere
end forudsat i lokalplaner mv., til gene både for beboere og dyrelivet. Det var aftalt at korrigere
belysningen til Jonstrup '89s berigtigelse senest ultimo 2021, men i skrivende stund er arbejdet
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ikke meldt tilendebragt. Forløbet såvel heraf som vedr. Perimetervejen efterlader et indtryk af, at
kommunens vejafdeling heller ikke i Jonstrup prioriterer eller forstår nytten af borgerhensyn eller inddragelse.

Jonstruphus
Jonstruphus er byens forsamlingshus med plads til foreninger og private. Huset ejes af kommunen,
men udlån til foreninger og udleje til private samt tilsyn, indkøb osv. varetages af Jonstrup ’89 –
Husudvalget. Huset udlånes vederlagsfrit til foreninger på hverdage og udlejes i øvrigt til private
arrangementer.
Flere foreninger har faste reservationer i huset, herunder også Jonstrup Senior Akademi, som
løbende udvider sine tilbud til bydelens borgere. Da det kan forventes, at de mange nye tilflyttere
også har ønsker om foreningslokaler, vil der formentlig være behov for flere og større lokaler i
bydelen. Hvorvidt det skal være i tilknytning til Jonstruphus, om der skal tænkes nyt på
Flyvestationen eller i et multihus, skal afklares nærmere. Den kommende proces med fokus på
helhedsplanlægning i byen kan afdække behov og muligheder.

Fremtiden.
Nu hvor byen er tæt på at være udbygget, er tiden kommet til at stille spørgsmålet: hvad med
fremtiden? Jonstrup ’89 har omdelt et spørgeskema til samtlige husstande om behov og ønsker og
inviterer til et åbent borgermøde den 17. maj kl. 19 i Jonstruphus, hvor resultaterne lægges frem
til debat. Resultaterne skal også bruges i den dialog, som Furesø Byråd har lagt op til i
konstitueringsaftalen efter Kommunalvalget 2021 om en projektgruppe vedr. ”en
sammenhængende plan for Jonstrup med fokus på infrastruktur, skole, byudvikling mv.”
Projektgruppen er en spændende nyskabelse, der kan være med til at sikre bedre og hurtigere
løsninger. Den traditionelle dialog via høringer, hvor kommunen matrikel for matrikel udarbejder
forslag til lokalplaner mv. og borgerne høres, når beslutningerne stort set er truffet, giver ringe
vilkår for borgernes indflydelse og samlede engagement i lokalsamfundet.
Jonstrup ’89 er proaktiv, kommer med forslag og nøjes ikke med at vente og aflevere høringssvar.
Vi ser frem til projektgruppen og håber på, at mange vil besvare spørgeskemaet og deltage
borgermødet, så vores repræsentanter i den kommende projektgruppe har et solidt mandat.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Jonstrup ’89.
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Pkt. 4
Regnskab 2021
Regnskab 2021
Indtægter
Kontingenter
Diverse indtægter
Indtægter i alt
Udgifter
Bestyrelsesmøde
Gebyrer
Generalforsamling
Div. Trykning, Juletræ
Projekter
Kontor/telefon
Udgifter i alt

15.631,00
0,00
15.631,00
0,00
966,50
0,00
2.612,90
9.850,00
0,00
13.429,40

Årets resultat

2.201,60

Balance 2021
Aktiver
Kasse/kontant
Bank
Likvider i alt
Tilgode JHUS
Aktiver i alt
Passiver
Skyldig Jonstruphus
Skyldig stenprojekt
I alt skyldig
Egenkapital primo 2021
Årets resultat
Regulering
Egenkapital ultimo 2021
Passiver i alt

0,00
98.555,52
98.555,52
2.025,00
100.580,52

8.650,25
3.500,00
12.150,25
85.401,42
2.201,60
827,25
88.430,27

OVENSTÅENDE REGNSKAB ER UDARBEJDET OG REVIDERET I HENHOLD TIL
FORENINGENS LOVE. BEHOLDNINGERNE ER AFSTEMT MED BANKENS
DATERINGER

100.580,52
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Pkt. 5
Indkomne forslag.
Forslag 1:
Bestyrelsens forslag til generalforsamlingens behandling under punkt 5
Bestyrelsen har 4. april 2022 modtaget forslag om vedtægtsændringer (Forslag 2). Bestyrelsen indstiller at generalforsamlingen vedtager følgende beslutningsforslag i sin helhed (pkt. a – c) og dermed afviser det den 4. april 2022 stillede forslag om vedtægtsændringer:
Bestyrelsens beslutningsforslag:
Generalforsamlingen
a.

pålægger bestyrelsen snarest at sikrer offentliggørelse af dagsordener og referater af bestyrelsesmøder. Offentliggørelsen vil ske via nyhedsmails og på foreningens hjemmeside.
I det omfang, dette er påkrævet, skal bestyrelsen fremlægge forslag til vedtægtsændringer
på førstkommende generalforsamling.

b.

pålægger bestyrelsen at etablere regelgrundlag for offentliggørelse ifm. bestyrelsens nedsættelse af udvalg i medfør af vedtægternes §7 mhp. medlemmernes evt. mulighed for deltagelse.

c.

afviser det den 4. april 2022 stillede forslag.

Bestyrelsens ønsker med dette forslag
dels at imødekomme stillere af forslaget af 4. april 2022 fsa. ønsket om større åbenhed omkring
bestyrelsens arbejde.
dels at sikre, at bestyrelsesmøder forbliver et fortroligt forum for åbne drøftelser imellem de
valgte bestyrelsesrepræsentanter og suppleanter.
dels at sikre, at udvalg nedsat iht. vedtægternes §7 reelt defineres af bestyrelsen med passende
faglig og interessebåret repræsentation og sikres integritet overfor sit formå.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at interessegrupper og borgere altid har haft adgang til bestyrelsesmøderne for drøftelse af aktuelle og/eller principielle forhold. Ligeledes ønsker bestyrelsen at
genoptage rækken af borgermøder, som har været neddroslet under pandemien, med henblik på
at genoptage den direkte dialog mellem borgerne.
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Forslag 2:
Forslag til generalforsamlingen behandling punkt 5, modtaget 4. april 2022 fra en kreds
af medlemmer
For hver af de nedenstående punkter ønskes en separat afstemning på generalforsamlingen on
paragraffen skal inddrages i J89’s vedtægter. Vi ønsker som medlemmer af J89 større indsigt i hvad
der foregår. Det skal som udgangspunkt være muligt at følge med i hvilke sager J89 tager op på
bestyrelsesmøder og hvad der besluttes på disse.
1.

Bestyrelsesmøder skal være offentlig tilgængelige for foreningens medlemmer. Dog er det
kun bestyrelsen der har stemmeret.

2.

Bestyrelsesmøders agenda skal offentliggøres for foreningens medlemmer senest 7 dage inden bestyrelsesmødets afholdelse. Offentliggørelsen skal være på foreningens hjemmeside,
og bør udsendes på en email-liste.

3.

Referat af bestyrelsesmøder skal offentliggøres for foreningens medlemmer senest 7 dage
efter mødet. Offentliggørelsen skal være på foreningens hjemmeside, og bør udsendes på en
email-liste.

Som medlem af J89 ønsker vi det skal være tydeligere når der nedsættes arbejdsgrupper eller når
der foretages udskiftning i bemanding af en arbejdsgruppe. Det skal være lettere at kunne bidrage
med sine kompetencer til J89.
4.

Ved konstituering af alle arbejdsgrupper I J89, skal alle medlemmer informeres via email og
have mulighed for at tilmelde sig arbejdsgruppen inden for 5 dage efter dennes annoncering.

5.

Hvis der ønskes udskiftning af arbejdsgruppens medlemmer, skal alle medlemmer af J89 informeres via email og have mulighed for at tilmelde sig arbejdsgruppen inden for 5 dage efter dennes annoncering.

Forslaget er stillet af følgende medlemmer af Jonstrup ’89:
Chr. Hauchs Alle 5, Vibeke Almer
Chr. Hauchs Alle 6b, Peter og Susanne Ott Malsø
Chr. Hauchs Alle 8a, Jannie Gade og Henrik
Chr. Hauchs Alle 3c, Birgitte Ladefoged og Martin Skydt
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Pkt. 6
Budget 2022

Regnskab 2021

Indtægter
Kontingenter
Diverse indtægter
Indtægter i alt

Udgifter
Bestyrelsesmøde
Gebyrer
Generalforsamling
Div. Trykning, Juletræ
Projekter
Kontor/telefon

Budget 2022

15.631,00
15.631,00

966,50
2.612,90
9.850,00

Udgifter i alt

13.429,40

Årets resultat

2.201,60

Indtægter
Kontingenter
Diverse indtægter
Indtægter i alt

17.000,00

Udgifter
Bestyrelsesmøde
Gebyrer
Generalforsamling
Div. Trykning, Juletræ
Projekter
Kontor/telefon
Diverse
Udgifter i alt

3.000,00
300,00
1.000,00
3.500,00
10.000,00
500,00
500,00
18.800,00

Årets resultat

-1.800,00

17.000,00

