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Bestyrelsens beretning for året 2009

Bestyrelsen aflægger hermed beretning for sit arbejde i 2009.

Vejenes tilstand
Bestyrelsen har som sædvanlig fået udført vejreparationer igennem året, efterhånden som det 
har vist sig nødvendigt. Generelt har der været tale om almindelig vedligeholdelse, da vejene 
som helhed er i god stand.

En større kloak-reparation på ved krydset Raunstrupvej/Tybjergvej har medført behov for en 
større reparation af både vej og fortov – dette skal udføres af Københavns Energi, men er udsat 
til foråret da det ikke kan foregå om vinteren.

Der er blevet opsat flere steler i vejkryds, og der er gode erfaringer med at de forhindrer lastbiler 
i at ødelægge hjørnerne ved at køre op over kantstenen. Det er bestyrelsens intention at 
fortsætte med at opsætte steler på de hjørner, hvor der endnu ikke er kommet nogen.

I de vejkryds hvor der ikke har været skiltet med ubetinget vigepligt er der blevet opsat sådanne 
skilte – det er praktisk, når hajtænderne er dækket af sne, hvilket den forgangne vinter jo har 
været rigt på.

Fællesarealer
Vores grønne områder er blevet vedligeholdt, og det betyder blandt andet at nogle af de gamle 
træer er blevet skiftet ud. Der er stadig et par træer som skal skiftes, det vil ske i løbet af foråret 
når det bliver lidt varmere.

Trafikregulering
Efter at Københavns kommune afslog vores forslag til forsøg med bump på bl.a. Egemarkevej, 
har trafikgruppen arbejdet videre med at analysere hvordan man kan få trafikdæmpende 
foranstaltninger på vores veje. Det er blevet klart at detailplanlægning af hvor og hvordan 
vejbump skal etableres kræver specialist-viden, som vi må betale for. Det er imidlertid også klart 
at det vil blive vanskeligt at få godkendt vejbump alene i vores grundejerforenings område – vi 
bliver nok nødt til at inddrage de andre foreninger op til Slotsherrensvej og Jyllingevej i en 
løsning.

Legepladsen
Foreningen var i sin tid med til at betale for gyngestativet på Nørager Legeplads. Det  gik i 
stykker i foråret, men Københavns Kommune har været lidt længe om at få gjort noget ved det. 
Vi håber på at de snart får sat  gang i udskftning og fornyelse af pladsen.

Formand Næstformand Kasserer Trailerudlån
Henrik Størner Steen Teglstrup Klaus J Klausen Steen Eriksen Jacob Hansen Christina Sørensen Anne-Mette Hansen
Raunstrupvej 13 Egemarkevej 13 Eriksholmvej 13 Gjorslevvej 4 Birkholmvej 4 Eriksholmvej 11 Nørager Plads 19
32 12 56 78 38 74 12 57 38 74 43 15 38 71 11 67 35 82 71 41 38 79 04 20 38 74 80 26
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Erhverv fra foreningens område
Bestyrelsen har konstateret at der er nogle enkelte ejendomme i vores område, der bruges til 
erhverv – til trods for at det kun er tilladt på nogle ganske få parceller, ud over de der ligger ud 
til Ålekistevej og Slotsherrensvej. Det giver nogle gener, især fra trafik til og fra de pågældende 
ejendomme. Vi arbejder sammen med vores advokat på hvorledes det skal håndteres.

Trailere
Foreningens to trailere har som alle andre år været flittigt brugt af medlemmerne. Alle kan låne 
dem hvis blot man overholder spillereglerne – de står i det seneste nyhedsbrev, eller kig på 
hjemmesiden.

Foreningen
Foreningens vedtægter har trængt til en opstramning, og bestyrelsen har brugt nogen tid på at 
analysere hvad der skulle ændres og udarbejde et nyt sæt vedtægter. Disse fremlægges nu på 
generalforsamlingen, og kan så forhåbentlig træde i kraft snart.

Et nyhedsbrev blev sendt ud i november.

Vi har også taget initiativ til at give foreningen en hjemmeside med information fra foreningen. 
Den findes på adressen www.vanloesehoejhaveby.dk

Den kommende periode
I den kommende periode vil bestyrelsen arbejde videre med projektet for trafik-regulering. Vi 
håber at et endeligt projekt kan være klar til præsentation på generalforsamlingen 2011.

Vi vil også gå videre med de erhvervsvirksomheder, der opererer fra foreningens område. De er 
jo også medvirkende til at der er trafik i området.
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