
G r undej e rfor e n in gen H e I db a1r æ ng e

2500 Valby

Referat af årlig generalfirrsarnling den 23. april 2008, aflroldt i spisesalen på plejehjemmet
r7i^^.^l^.^,^i lan

Formanden bød velkommen til forsamliogen, der var repræsenterct af følgende 20 huse:

Prisholmvej 58, 60, 64, 66 og ?0

Rosenholms AIle 34, 42,52 og54
Vangs Alle 12,16,18,24 0926
Tjørnelunds Ai le 3 4, 3 6, 38, 40, 44 og 46

1. Som dirigent vaigtes Ole Jakobsen - Referent: Kjeld Uhland.

2. Formanden frernlagde sin beretning som handlede om snerydning, hajtænder, køreskolekørsel

og fortovsarbejde, punker der omtales senere i dagsordenen Fomandens beretning blev

godkendt.

i. Kassereren gennemgik posteme i årets regnskab, der havde mindre udgifter end forvente! men

også et medlenq som det eimeget svært at fii kontingent fra. - Kasserøms regnskab blev godkendt'

-1 Hvad angår snerydning bl€v det oplyst, at snerydningen i januar/rnarts 2008 be!øb sig ti1

k. I 9o0- hikel sll,ldes nogle dages saltspredning i en ellers snefi vinter' vi har sammen med vor
nabogrundejerforening "lløjvaog" en entreprenør, der har en sæsonpakkeløsning, som vi kan forny

eller opsige hvert år i november. Selv om den kan blive d1'r i en hård vinter' besluttede

generalt'onamlingen at fortsætte endnu et år.

5. \'eje: .eparationen afdet ødelagt€ fortov er lavet tilfredsstillende.

6. Irafikbegrænsning: Forslaget om skiltning og hajtænder for at formindske skolekørslen på vore

veje bler:fbrst nægtet afkommunen, men efter en ny henvendelse fia vor side, ændred€

kommunen opfattilse og udførte de nævnte arbejder, endda for deres regning, og det har

rilslneladende nedsat skolekørslen på vore veje.

Fle;e \ ar trætte afden forøgede parkering på Heldbovej, især helt op mod Vig€rslewej og bad

bestlrelsen henvende sig til kommunen om et eventuelt parkeringsforbud ved plejehjemmet'

7 Kontingentet biev foreslået uændret med-k 400 - pr' halvår- Flere deltagere mente, at det var i

overkanten i betragtning afkassebeholdningens størrelse, og der blev stillet forslag om en

hallering {fiemningen fastholdt dog de 400 kr' halvårligt, og der var ingen indsigelser mod, at

kassererin 
'ille 

overlåde til bestlT elsen eventu€lt at nedsætte kontingentet midt i et regnskabsår'

8. Forslag til flle ordensregler stillet af Ame Jeppesen og Tortren Gravesen-gav anledning til en

lang o! til tider skarp debat. Først orienterede Torben om årsagen til de foreslåede regler, der

,kulla-r't." t"." p.t"ise, og give grundejerforeningen mandat til at skide ind over for de

husej ere, der ikke helt levede op ti1 tidligere tiders vedligeholdelsesnorm



Side 2

R^egleme var er lån fia en anden grundejerfoJening- og skulle være et udgangspunlit ril en ny S5 ivore vedltægter Demæst satte dirisette
ry"r., r,, p",; ;; ;;;ffi"i;il;fr :d""|;jflåJtr H;:å;T;X.;*, fl ry"";*'Den ene tejr var imod hete forstaiet-"den anden var iere på linje milor"åglå 

".., n,"n ;ng"nkunne bruge det. som det rar skråuø r*o.ro, a"t ur.u ."riå ilå.ffi i. ffi,,,,"_" .gbesyrelserg med besked om ar tjeme punkter. der.var dækket af iorittuååiJlfr,"gnrrou ogkommunale vedrægter, og derefter forsøge at st ikte 
"n 

ny gs surirrIen, iiri.Ån i aen siase endekunne blive enige om at fiemsæfle ved en senere generalforsamiine.
En opfordring fra et medlem oå prishotnvej om ai una"rråg" ."ji";h"A"^. lor lælles kabel tvlbredbånd btev før generalforsamtingen oveigiu"lit A-" tapp"'r;;åui * ig;,g ..d * tåopdatere{ den kabetforbindetse. deåterede"n"a., r". ri"*-[i'"r. åe u;rib'il**.
a. Valg afbesty,relse. Kasserer Kield Uhlard ønskede i&ke genval& og det var ikke muligl at findeen afløs€r på sredet. så bestvreÅen fik dr opguu" rt n"a" iJufll,"åiliel vit tonstrruere sigBestlrelsesmedlem Arne Jeppeien havde m","iryo"" Jig.ffi 

"gioåJilg,"" *,ets Kotdingder acceprerede efier nogen overvejelse. hvo."n.i u"rryr"f,"n ør'"åi;u r-*,aiå", 
"a,

(på valg april 2009)
(midlertidigr)
(på valg april 2009)
(på valg april 2010)

F.ormand: Werner Schrar\ Roserholms alle 42,
Kasserer:_ Kjeld Uhland, Tjørnelunds alle44,
Best.medlem: Torben G.aveserl Vangs alle 24,
Best medlem: Niels Kolding, Tjømelinds alle j6

10. Karen Lærkeseq !ørnelunds alle 38 blev valgt som suppleant til bestlrelsen til2010.

!,L 
-Revisorsuppleant 

Kirsten Megelvang var ikke til stedg og Kim Christenseq Vangs alle 26 blevnyvalgt.

I 2 Eventuelt. Rotter har ieen i vinter v41st på spil i haveme i flere blokke. Medlemmemeeiindres onl at ronebesøg ikal anmelAes ril tøitjøkontro e. ; Kr;;;;;;'' "'

Herefier blev nrødet hævet

Valby den 2? .apdl 2008
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. Formand Werner Schram
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