
Virum Brolaug

Referat af ordinær generalforsamling 
afholdt d. 16. marts 2017 i Virum Skoles kantine

Bestyrelsesmedlem Lis Jensen indledte generalforsamlingen med et foredrag om Kaningårdens ældre 
historie og Hans Nielsen fortalte om dens nyere historie.

Herefter afholdtes ordinær generalforsamling, som havde følgende dagsorden:

Ad. 1 Valg af dirigent og referent
Som dirigent valgtes Uffe Thorlacius, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 
beslutningsdygtig.
Som referent valgtes Hans Nielsen.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning
Isætningen af broerne i Furesøen fandt sidste år sted den 2. april, og selv om vejret var fint, måtte de 
frivillige - trods våddragter og waders - erkende, at vandet i Furesøen stadig var hundekoldt. Det tog 
kun ca. 2 timer at sætte alle 3 broer i Furesøen.
Optagningen af broerne for at forhindre skader fra is i vinter foregik den 13. november. Da 
broelementerne er meget tunge, besluttede vi, at de fremover ikke skal opbevares på Frederiksdal Gods 
som i forrige vinter, men i Kaningårdsparken. Vi fandt et sted, hvor de kunne ligge relativt skjult og 
dækket med en grøn presenning, så den ikke skæmmer parken.
Erfaringerne med broerne har været positive, idet mange borgere benytter dem og til mange forskellige 
formål. 
Foreningens tilsyn med broerne har ikke vist problemer. Nogle gange har fugle klattet på broerne, men 
den ringe afstand til søens vandspejl har betydet, at de er blevet vasket rene igen af søens bølger.
Vi har fjernet stearin på broen ved Furesøvej 125B, og broen i Kaningårdsparken er svagt mærket af 
en grill. Vi har besluttet at se på mulighederne for at klæbe en stump vandslange på enden af 
stålprofilerne for enden af broen ved Kaningården med henblik på at undgå ridser på kajakker, der 
lægger til broen.
I sommerens løb har der været hærværk på broen i Furesøparken, idet det nederste tov på 
gelænderet er revet løst. Vi udskifter det, inden opsætningen af broen til foråret.
Lyngby-Taarbæk Forsyning har i efteråret på vores foranledning renoveret trappen syd for 
regnvandsbassinet ved Furesøparken og opsat et nyt og meget mere solidt gelænder.
Bestyrelsen har besluttet at give medlemmerne mulighed for at betale kontingentet over Uffe 
Thorlacius’ MobilePay for at undgå en masse besvær med at oprette det på vores konto. 
Kontingentet går bl.a. til vedligeholdelse og drift af broerne, idet brolauget ikke modtager offentlig 
eller anden støtte. Broernes ve og vel er således afhængig af opbakning fra lokalområdet.
Bestyrelsen har besluttet at forsøge at få et samarbejde i gang med de lokale grundejerforeninger om 
at genoplive kommunens 10 år gamle forslag om en renovering af balustraden på Kaningården, der er i 
stærkt forfald. Vi vil i første omgang undersøge omkostningerne for renovering af den ca. 30 meter 
lange balustrade øst for karpedammen på en mere enkel måde, så balustraden kun understøttes 
punktvist og ikke i hele dens længde.

Ad. 3 Fremlæggelse af regnskab
Uffe Thorlacius fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. 



2

Ad. 4 Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år
Det blev besluttet at fastholde kontingentet uændret på kr. 100,- årligt.

Ad. 5 Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Ad. 6 Valg af bestyrelse og 2 suppleanter til denne
Følgende var på valg i år: Mogens Maltby, Lars Wodschow og Hans Nielsen er på valg i år. De var 
alle villige til genvalg og blev genvalgt.
Lis Jensen genopstillede som suppleant og blev genvalgt.
Følgende medlemmer var ikke på valg: Uffe Thorlacius, Hans Henrik Mørup og Steffen Normann 
Rasmussen.

Ad. 7 Valg af revisor og revisorsuppleant
Ib Johannesen blev genvalgt som revisor, og der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.

Ad. 8 Eventuelt
Det blev besluttet at oplysningerne om MobilePay lægges på hjemmesiden, og at man skal huske 
at skrive mailadressen ved betalingen.
Medlemskab af Virum Brolaug tages op på generalforsamlingerne i grundejerforeningerne.

Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet. 

Kgs. Lyngby, d. 1. april 2017


