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Der var 18 matrikler – ud af 340 mulige - repræsenteret på generalforsamlingen. Bent Hansen blev valgt til dirigent. 

Dirigenten valgte ikke at nedsætte et stemmeudvalg – det skønnedes unødvendigt pga det beskedne fremmøde.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var i overensstemmelse med vedtægterne, og 
udsendt rettidigt. Generalforsamlingen var derfor lovligt indkaldt og  beslutningsdygtig.

1. Protokol
Protokollen var til stede, og kunne beses af de fremmødte der måtte ønske det. Der var ikke nogen der benyttede 
sig af tilbuddet.

2. Bestyrelsen beretning
Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden Arvid Seestedt kom med 
nogle supplerende bemærkninger:

- Det traditionelle fastelavnsarrangement blev afholdt med 287 deltagere.
- Tak til de medlemmer, der har brugt tid på vejbump-udvalget. 
- Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2008.

Kassereren Klaus Klausen supplerede angående trafik-foranstaltninger. Generalforsamlingen i 2008 vedtog at 
starte forsøg med nogle vejbump på Nøragervej og Egemarkevej. Der blev også nedsat et udvalg med to 
bestyrelsesmedlemmer og 3 menige medlemmer af foreningen; udvalget skulle dels søge om tilladelse til at 
etablere vejbump på de to veje, og dels udarbejde et projektforslag til trafikregulering i hele området som kunne 
fremsendes til Københavns Kommune. Dette oplæg blev sendt til kommunen i oktober. Kommunen har så været 
meget længe om at reagere på forslaget, og et egentlig svar blev ikke modtaget førend ugen før den aktuelle 
generalforsamling. Kommunen vil ikke forholde sig til vores oplæg - der skal indsendes en skitse/plan over hvor der 
skal laves vejbump med overholdelse af en lang stribe afstands-regler m.m. Hvad angår de to veje hvor vi ville lave 
forsøg med plastic-vejbump, så kører den slags forsøg p.t. nogle steder i kommunen - og derfor vil kommunen ikke 
tillade at vi går i gang med forsøg med den type bump.

Hvis vi på et tidspunkt søger om at lave vejbump, så skal de grundejere der har grund hvor bump placeres give 
skriftlig accept af at der kommer et vejbump. Fra kommunens synspunkt er det nemlig grundejeren, der har 
vedligeholdelsesforpligtelsen, også selv om grundejer-foreningen påtager sig det.

De forslag vi havde skitseret m.h.t. ensretning, spærringer, fartnedsættelse o.s.v. afviser kommunen blankt – det vil 
ikke blive accepteret.

Så der skal arbejdes på ny i udvalget. Vi må påregne at det bliver en langvarig proces at få udarbejdet et forslag, 
som har en chance for at komme igennem kommunens godkendelses-procedure.

Efter disse uddybende bemærkninger blev beretningen godkendt.

Formand 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

E-mail:   bestyrelsen@vanloesehoejhaveby.dk
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3. Regnskab

Kassereren gennemgik regnskabet, specielt noterne som var udsendt sammen med indkaldelsen.
- Indtægterne var blevet større end budgetteret p.g.a. salg af sti og indtægter fra arrangementer.
- Udgifter var også blevet større end ventet for kloakker, gartner, trailer samt advokat i forbindelse med 

salget af en sti.
- I alt et overskud på knapt 25.000 kroner, i stedet for budgetteret underskud på 42.000 kroner. Formuen per 

31.12.2008 udgjorde kr. 261.695.

Der var blevet stjålet en trailer i årets løb, og bestyrelsen har anskaffet en ny til erstatning. Den gamle trailer står 
dog stadig i regnskabet – den skal stå der i 1 år efter tyveriet, hvis den skulle blive fundet.
 
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Der var ikke nogen forslag at behandle.

5. Budget 2009

Kassereren fremlagde budgettet. Bestyrelsen foreslår en stigning i kontingentet for 2009, primært fordi vi må vente 
øgede udgifter til vedligehold af veje og fortove for at holde standarden. Der har også været prisstigninger - 
kontingentet er ikke blevet reguleret i mange år.
En tidligere generalforsamling har besluttet at foreningens formue skal udgøre 1 års kontingent, hvilket ikke 
længere kan overholdes uden at hæve kontingentet. Seneste regulering var 8-9 år tilbage, og var i øvrigt en 
nedsættelse.

Med stigningen budgetteres der et resultat på 209.000 ultimo 2009, hvilket er lidt under 1 års kontingent.

Budgettet indeholder en udgift til nyanskaffelse af trailer, og nogle advokatudgifter til revidering af vedtægter, og til 
hjælp med at håndtere en aktivitet vedrørende virksomheder i foreningens område – det er generelt ikke tilladt at 
drive erhvervsvirksomhed på foreningens område, men der er alligevel en del firmaer registreret. Dette vil 
bestyrelsen diskutere med advokat hvordan man kan håndtere.

Et medlem kommenterede følgende:
- Det beløb der var afsat til etablering af vejbump ikke bruges i år. 
- Det har været fremme i pressen at DONG arbejder på at lægge alle elkabler i jorden, og det vil nok være 

fordelagtigt at vente med reparationer af veje og fortov til de har afsluttet deres arbejder.
- Trailer-ordningen anvendes kun af de medlemmer, der har bil – det burde være de der bruger ordningen, 

som betaler for den, og ikke alle medlemmerne.
- Er udgiften til fejning af rendestene med i budgettet? 

Kassereren svarede m.h.t. DONG’s aktiviteter, at det ikke er muligt at få besked fra DONG om hvornår de kommer 
hos os. Kablerne lægges i øvrigt ned i jorden ca. en halv meter fra hækken – d.v.s. ved siden af det asfalterede 
areal. Så det kommer ikke til at betyde ret meget for vores veje/fortove.

Kassereren bekræftede at udgiften til fejning af rendestenene er medtaget i budgettet.

Dirigenten slog punkt 5a (budget) og 5b (kontingentstigning) sammen. Budget og kontingentstigning blev vedtaget 
uden yderligere bemærkninger.
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formanden Arvid Seestedt modtog ikke genvalg. I stedet valgtes bestyrelsesmedlem Henrik Størner (Raunstrupvej 
13) til ny formand.

Som menige medlemmer af bestyrelsen blev Steen Eriksen og & Steen Teglstrup genvalgt. I stedet for Henrik 
Størner indtræder Christina Sørensen som medlem af bestyrelsen.

Som 1. suppleant genvalgtes Anne-Grete Skov. Der meldte sig ikke nogen til posten som 2. suppleant.

7. Valg af revisorer
Inger Hansen blev genvalgt.
John Knudsen blev genvalgt.
Anne Dyhr (revisor-suppleant) var flyttet fra foreningen, og modtog derfor ikke genvalg. Der var ikke andre der 
meldte sig, så posten som revisor-suppleant står ledig. 

8. Eventuelt
Uffe Petersen, Fuglagervej kommenterede på det beskedne fremmøde til generalforsamlingen. Han opfordrede til 
at der skulle komme mere information om f.eks. DONG’s planer, det kunne måske få flere medlemmer ind til 
generalforsamlingen. Hertil svarede kassereren at bestyrelsen troede der skulle bruges mere tid på kontingent-
stigningen, og derfor havde man valgt ikke at have en foredragsholder inden generalforsamlingen, sådan som der 
tidligere har været. Men bestyrelsen vil holde kontakt til DONG i den kommende periode, og hvis vi ved mere om 
DONG’s planer næste år bliver emnet taget op på generalforsamlingen i 2010. Medlemmer må i øvrigt meget gerne 
kontakte bestyrelsen hvis de har ideer til indlæg inden generalforsamlingen – hertil bemærkede Martin Dyrbye, at 
det ville være en god ide at få en skorstensfejer til at fortælle om korrekt brug af brændeovn og grill.

Steen Eriksen havde været ude for at der er nogle grupper af yngre mennesker som laver hærværk – bl.a. på 
Egemarkevej, Han anbefaler at man ikke prøver at snakke med dem - det hjælper ikke - men blot ringer til politiet. 
Desværre hjælper det heller ikke at kontakte forældrene. Det vides at det er nogle fra grundejerforeningen, og 
nogle udefra. Få politiet til at kontakte dem - det er vigtigt at stresse dem så de forhåbentlig fortrækker fra området.

Et medlem bemærkede at man på hjemmesiden politistatistik.dk kan se statistik over antallet af registrerede 
forbrydelser i området, omend vi er grupperet sammen med Ålekistevej så det giver et lidt skævt billede.

Flere medlemmer havde dog bemærket at der af og til kommer beredne betjente gennem området.

Til afslutning overrakte kassereren vin og et gavekort til den afgående formand, med tak for indsatsen.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:35.

Bent Hansen, dirigent Henrik Størner, formand
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