
Grundejerforeningen Vanløsehøj Haveby 
 

 

 
Formand Kasserer Bestyrelses-medlemmer Trailerudlån 

Morten Hersoug 
Tybjergvej 22 
51 82 44 33 

Jacob Quottrup 
Birkholmvej 4 
4040 1844 

Lasse Poulsen 
Eriksholmvej 25 
 

Anne-Grethe Schou 
Egholmvej 56 
61 50 46 99 

Anne Pagter 
Eriksholmvej 27 

  Anne-Mette Hansen 
Nørager Plads 19 
38 74 80 26 

Mail: formand@vanloesehoejhaveby.dk Web: www.vanloesehoejhaveby.dk  
Facebook: www.facebook.com/groups/VHHaveby/ 

 

Vanløse, den 9.august 2021 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. august 2021 kl 19:30 

Mødet blev afholdt hos Jacob på Birkholmvej 

 

Deltagere: Anne, Anne-Grethe, Lasse, Jacob, Michael (Vejudvalg) & Morten. 

 

Agenda: 

1. Skurvognsby mv. på pladsen på Birkholmvej i forbindelse med klimasikringsprojektet. 

2. Dato for Ekstraordinær generalforsamling 

3. Dato for ordinær generalforsamling 
 

1: Skurvognsby mv. på pladsen på Birkholmvej i forbindelse med klimasikringsprojektet. 

Bestyrelsen har drøftet reaktionerne på både den skrivelse HOFOR omdelte, og det 

informationsbrev bestyrelsen omdelte ugen efter.  

Reaktionerne har været mange og holdningerne meget forskellige. Vi har modtaget alt fra 

beskyldninger om ulovligheder og fra trusler om erstatningskrav til klapsalver, ligesom der har 

været mange forskellige løsningsforslag til opgaven med placering af skurbyen. 

 

Bestyrelsen har derfor gennemgået alle scenarier igen. Vi har hørt gartnere og HOFOR om hvorvidt 

der skulle være sket ændringer, som kunne give nye muligheder mv. 

Resultatet af gennemgangen er, at løsningen med at bruge hele pladsen på Birkholmvej med de 

begrænsninger projektet giver (plads til vandopsamling og nedsivningsanlæg på pladsen), samt dem 

vi har fastlagt, fortsat er den løsning, som vil give færrest gener, størst sikkerhed og mindst støj for 

alle i vores forening, og samtidig med at vi bevarer en vis grad af privatliv for de nære naboer. Dette 

betyder også, at der ikke er plads træerne, som desværre må fældes. 

 

2: Ekstraordinær generalforsamling 

En gruppe lodsejere i foreningen har begæret en ekstraordinær generalforsamling, med 1 punkt på 

agendaen, nemlig at bevare træerne på Birkholmvejpladsen. 

Den Ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt d. 1. september 2021 kl. 19:15 på 

Kulturstationen. 

Der vil blive omdelt en officiel indkaldelse jfr. vedtægterne 

 

3: Ordinær generalforsamling 

Årets ordinære generalforsamling vil (med en Coronamæssig forsinkelse) blive afholdt i umiddelbar 

forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling d. 1. september 2021 samme sted. 

Der vil ligeledes blive omdelt en indkaldelse til denne jfr. foreningens vedtægter. 

Debatten omkring klimasikringen af vores område indikerer en høj deltagelsesprocent og lyst til at 

engagere sig i foreningsarbejdet, hvilket vi i bestyrelsen ser frem til. 
 

Mødet sluttede kl. 22:45. 
 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

GF Vanløsehøj Haveby 


