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Vanløse, den 1.september 2021 

 
Valg af dirigent 
Henrik Størner blev valgt som dirigent og kunne erklære generalforsamlingen rettidig indkaldt og beslut-
ningsdygtig- 
 
Ud af de 43 underskrivere (matrikler) af begæringen om ekstraordinær Generalforsamling (EG), var kun 10 
repræsenteret ved EG. Da 3/4 af underskriverne ikke var mødt op, var det op til generalforsamlingen at be-
slutte om EG skulle afholdes eller ej. En af underskriverne foreslår at afvise EG, da det ikke længere er mu-
ligt at redde træerne, men der var stemning for at tale processen igennem. 
 
Arealet ved Nørager plads 
Det er ikke muligt at benytte arealet ved Nørager plads, som følge af, at ejerne ikke ønsker at være en del af 
projektet. Tidligere har vandledningsprojektet benyttet sig af området, men hverken grundejerforening (GF) 
eller HOFOR har bemyndigelse til at inddrage området i forbindelse med klimasikringsprojektet, da dette ikke 
er et forsyningskritisk stykke arbejde. 
 
Træerne 
Flere kunne ikke forstå, at man ikke ventede med at fælde træerne til efter EG. Det har ikke været op til GF. 
Området er overdraget til HOFOR, der i forbindelse med klimasikringsprojektet har råderet over arealet. 
 
Klimasikringsprojektet 
Ingen er imod klimasikringsprojektet. Det drejer sig primært om manglende kommunikation. 
 
Kommunikation 
Der er en overvejende holdning til at kommunikationen fra bestyrelsen side ikke har været tilstrækkelig. Flere 
sad med en følelse af ikke at blive hørt. Der blev forslået, at et uformelt møde ved træerne, kunne have imø-
dekommet nogle af frustrationerne. 
 
En grundejer havde talt med Morten (formanden) og havde fået fine svar, som hun gerne så var blevet meldt 
ud generelt.  
 
Bestyrelsen beklager følelsen af manglende information og vil være mere opmærksom på det fremadrettet.  
 
De bagvedliggende overvejelser 
Som følge af størrelsen af projektet og varighed (2 år), så har det været vigtigt at sikre skolevejene bedst 
muligt, og for at beskytte naboerne til pladsen har det været vigtigt, at skurvognsbyen ikke kom for tæt på 
skel eller, at der bliver stablet skurvogne oven på hinanden.  
 
Drift 
Der bliver stillet spørgsmålstegn ved om fældning af træer, går ind under almindelig drift. Ifølge §20 i ved-
tægterne så er det, hvilket tidligere bestyrelsesmedlemmer også bekræftede. 
 
Arbejdsgruppe 
Fremadrettet skal der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan arealet ved 
Birkholmvej skal se ud. 
 
Mødet sluttede 20:08. 
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