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Der var 24 matrikler – ud af 340 mulige - repræsenteret på generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent
Bent Hansen, Fuglagervej blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var 
i overensstemmelse med vedtægterne, og udsendt rettidigt. Generalforsamlingen var derfor lovligt indkaldt og  
beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden, Henrik Størner, trak 
nogle punkter frem:

• Foreningens økonomi er stabil – der er ingen restancer, og udgifterne ligger under eller på det 
budgetterede.

• Veje og kloakker er i tilfredsstillende stand, men det bliver nødvendigt med en større renovering i løbet af 
nogle år – bestyrelsen vil i den kommende periode udarbejde et detaljeret forslag som fremlægges på 
næste års generalforsamling.

• Handlen med ejendomme i området er på vej op, og priserne er stigende – begge tegn på at vores område 
er attraktivt. Der bliver både købt og solgt ejendomme, foruden nybyggeri og renovering.

• Siden beretningen blev skrevet har der været et par episoder med trick-tyve som har generet medlemmer 
af foreningen. Der blev opfordret til at være forsigtig med hvem man åbner døren for.

• I det kommende år skal DONG grave luftledninger ned. Der bliver ikke skiftet gadelamper ud ved samme 
lejlighed, kun gjort klar til det med nye kabler.

I forbindelse med planerne om renovering af vejene foreslog Martin Dyrbye at bestyrelsen inddrog foreningens 
medlemmer i arbejdet. Det tilbud tager bestyrelsen gerne imod – interesserede medlemmer må gerne kontakte 
foreningens formand eller kasserer.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Årets resultat er et pænt overskud, hvilket også var målet da foreningens 
disponible formue helst skal ligge på ca. 1 års kontingent-betalinger.Beholdningen er nu ca. 435.000 kroner, hvilket 
er lidt over dette mål.

Regnskabets opsplitning i ”ordinær” og ”anden” drift blev forklaret: ”Ordinær” drift er alt hvad foreningen foretager 
sig, på nær udgifter til vedligeholdelse af fællesveje. ”Anden” drift er så udgifter i forbindelse med vejene. Denne 
opsplitning stammer tilbage fra en sag hvor grundejerne på Ålekistevej og Slotsherrensvej blev fritaget for at betale 
til vedligeholdelse af vejene, men ikke for medlemskab af foreningen.

Der blev spurgt til posten ”Snerydning” i regnskab og budget. Blev det ikke for nylig vedtaget at fælles snerydning 
blev rekvireret efter behov og opkrævet særskilt ? Jo – men posten i regnskabet dækker over udgiften til den 
normale rydning af foreningens fællesarealer, som sker uanset hvor lidt eller hvor meget sne der kommer.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.
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5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
Kassereren fremlagde budgettet, herunder at kontingentet foreslås uændret. Ellers er budgettet stort set uændret i 
forhold til året før, og der er således budgetteret et lille overskud på ca. 47.000 kroner.

Budgettet blev vedtaget.

6. Valg af formand
Foreningens formand, Henrik Størner, var villig til genvalg for endnu en to-års periode. Han blev valgt.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
To menige medlemmer af bestyrelsen – Steen Eriksen og Steen Teglstrup – var på valg. Begge erklærede sig 
villige til at tage endnu en periode i bestyrelsen, og blev genvalgt uden modkandidater.

Som 1. suppleant genvalgtes Anne-Grete Skov.
Som 2. suppleant valgtes Nis Nielsen.

8. Valg af revisorer
Nis Nielsen og John Knudsen blev begge genvalgt.

9. Valg af revisor-suppleant
Posten som revisor-suppleant var ubesat, og der meldte sig ikke nogen interesserede.

10. Eventuelt
Bestyrelsen forklarede hvorfor man mener at der skal tænkes på en mere gennemgribende renovering af vejene 
indenfor få år. Den anslåede levetid siden sidste store renovering er ved at være nået, og man kan se at der er 
begyndt at komme små revner i belægningen, som let kan udvikle sig med frostsprængninger. På de større veje 
hvor der er mest trafik kan man også se at skærverne er ved at være helt væk. Derfor bliver det nødvendigt at gøre 
noget, og derfor sparer vi lidt penge sammen i disse år. Et forsigtigt gæt på prisen lyder på omkring 1½ million for 
alle fællesvejene. Men det er ikke sikkert vi behøver tage dem alle sammen – det skal vi have vurderet af 
specialister. Muligvis kan man nøjes med en fuld renovering af de større veje.

Der blev spurgt om hvem der har finansieret de nye haj-tænder på vejene? Det er faktisk Københavns Kommune, 
som har ansvar for den del af vej-afmærkningen, så det er kommunen som har lavet de nye tænder. Foreningen 
har ansvaret for selve vejen og for skiltene, men ikke for haj-tænderne.

DONG begynder – efter planen – at grave ledninger ned i april. Medlemmerne må gerne kontakte bestyrelsen hvis 
man synes at der sker skade på vores fællesveje eller fortov ud over hvad man må forvente.

Der var lidt diskussion om hvordan man får strømforsyningen ført ind til huset, hvis man i dag får den via 
luftledning. Den melding som næsten alle havde fået var, at DONG betaler for at føre et nyt kabel op uden på  
huset og slutte det til el-tavlen. Hvis man vil have kabler trukket indendørs bliver det for egen regning.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:05.

Bent Hansen, dirigent Henrik Størner, formand
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