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Der var 28 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, 
opridsede at det havde været et meget stille år i foreningen – det var gået med almindelig vedligeholdelse af vejene 
og pasning af fællesarealer.

Der blev spurgt til at beretningen omtalte vores kloakker som værende ”i god stand” - hvordan ved man det? 
Bestyrelsen svarede, at man laver TV-inspektion af kloakker i forbindelse med reparationer, men desuden er 
samtlige kloakker blevet ”strømpeforet” for få år siden, som led i Københavns Kommunes generelle renovering af 
kloakkerne. Desuden bliver alle vejbrønde suget hvert år, så der ikke samler sig møg i dem så de stopper til.

Beretningen blev herefter godkendt.

3. Godkendelse af regnskab
Kassereren gennemgik regnskabet. Der er stort set ingen restancer – kun 200 kroner i 2011, som opkræves med 
kontingentet for 2012. Efter kontingentforhøjelsen sidste år har 2011 resulteret i et overskud på 108.620 kroner, 
hvilket var dobbelt så meget som budgetteret – det er godt, da vi så hurtigere bygger foreningens kapital op til det 
niveau, som tidligere er blevet besluttet (nemlig at vi skal have en reserve svarende til 1 års kontingent).

Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
Kassereren fremlagde budgettet, herunder at kontingentet foreslås uændret. Efter budgettet vil vi få et overskud i 
2012 på ca. 58.000 kroner, og dermed er vores reserver oppe på det ønskede niveau.

I forbindelse med budgettet blev der spurgt til udgifterne til reparationer af veje – specifikt om det kunne ses, at de 
opsatte steler havde reduceret skaderne på gadehjørner. Kassereren svarede det helt klart er vores opfattelse, at 
stelerne har reduceret antallet af biler – og lastbiler – som kører hen over kantstenen på hjørnerne, og dermed 
bliver hjørnerne ikke kørt ned.

Budgettet blev herefter vedtaget.

6. Valg af kasserer

Foreningens kasserer, Klaus Klausen, var villig til genvalg for endnu en to-års periode. Han blev valgt.
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7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

To menige medlemmer af bestyrelsen – Christina Sørensen og Jacob Hansen – 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 genvalgtes Nina Hansen.

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
Et medlem spurgte til, om man kunne gøre noget ved at kunder til sushi-restauranten på Ålekistevej parkerer på 
fortove, veje, og alle mulige andre steder når de skal hente mad. Klaus Klausen svarede, at man kunne spørge 
Københavns Kommune om tilladelse til at sætte  nogle steler op omkring stedet. Bestyrelsen tager det op overfor 
kommunen.

Et spørgsmål afledt af et tidligere emne gik på tilstanden af vejene. Det var blevet nævnt at vi indenfor nogle år skal 
have lagt nye skærver på alle vejene, og nu blev der spurgt om det virkelig var nødvendigt- de ser jo ud til at være i 
fin stand? Klaus Klausen svarede at man skal kigge nøjere på vejene – der er begyndt at komme små revner i 
belægningen, og det betyder at nedbrydningen af belægningen nu går hurtigere p.g.a. vand der siver ned i 
vejbelægningen og fryser, så der sker små frostsprængninger. Derfor skal der lægges et flydende lag 
”bindemiddel” ud som fylder alle disse smårevner ud, og så nye skærver ovenpå. Entreprenørerne siger at en 
belægning som vores kan holde 15-20 år, og den er nu 17 år gammel.

Steen Teglstrup fortalte hvad vi ved om DONG Energy's planer for at lægge el-ledningerne i jorden i foreningens 
område. Lige nu er planen at det sker i foråret 2013, men planerne kan sagtens ændres. Bestyrelsen vil prøve at få 
en repræsentant fra DONG ud til generalforsamlingen næste år, for at fortælle om hvad der nærmere skal foregå. 
Der blev spurgt fra salen om det ville indebære en udgift for de enkelte beboere, at ledningerne skal i jorden? Selve 
nedgravningen koster ikke beboerne noget – DONG tager sig af at føre el-ledningerne ind til den eksisterende el-
tavle i huset. Men der kan blive en udgift hvis man vil have ændret installationen, f.eks. hvis man vil benytte 
lejligheden til at få lagt 3-faset strøm ind i stedet for kun 1 fase.

Renoveringen af legepladsen er i fuld gang, og der forventes at blive holdt et indvielses-arrangement i starten af 
april.

Foreningen har også fået to træer og en guldregn fra Københavns Kommune, som led i deres ”10.000 træer” 
projekt for et grønnere København. De kommer til foråret.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21:20

Bent Hansen, dirigent Henrik Størner, formand
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