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REFERAT AF GENERALFORSAMLING Valby, 6. april 2016 
 

DEN 6. APRIL 2016  
 

Til stede: 19 stemmeberettigede parceller. 

 
1. Valg af dirigent. Ole Land blev valgt. 

 
2. Bestyrelsens beretning v/formanden  

Godkendt. 

 

3. Regnskabet for 2015 v/kassereren  
Godkendt.  
Der vil blive undersøgt muligheden for at få en bedre rente på foreningens bankkonto som pt er 

0%. 

 
4. Budget for 2017 v/kassereren  

a) Fastsættelse af Kontingent for 2017. Uændret 150 kr.  
b) Vejfondsbidrag for 2017. Uændret 1.350 kr. 

 

5. Indkomne forslag 
 

1. Snerydningsaftale for 2016/2017.  
Bestyrelsen har mandat til at ændre aftalen til betaling pr. gang entreprenøren kører ud. Og kigger 

evt. på ny udbyder. 

 
2. Forslag til vedtægtsændring, så der fremover betales kontingent og vejfondsbidrag en gang årligt i 

stedet for 2 gange. 

Pga antallet af fremmødte var en vedtægtsændring ikke mulig. Kasseren fik mandat til at uddele de 

to girokort en gang årligt. Og det blev foreslået at vi - hvis der ikke er nok frem-mødte til næste 

generalforsamling - afholder en ekstraordinær generalforsamling herefter, for derved at kunne lave 

en vedtægtsændring. 

 
PARAGRAF 6 I VEDTÆGTERNE DER NU LYDER:  
Medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent til kassereren. Kontingentet opkræves i to rater. 

Kontingentets størrelse for det efterfølgende år fastsættes på den årlige eller 

på en ekstraordinær generalforsamling. Af dette kontingent afholdes udgifterne til  
foreningens administration. Til dækning af udgifter til anlæg og vedligeholdelse af veje, fastsættes en årlig ydelse, der 

opkræves i to rater og indgår i en vejfond, hvis maximale 

størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Størrelsen af ydelsen til vejfond fastsættes som 

ovenfor. 

 
ÆNDRES TIL:  
Medlemmer af foreningen betaler et årligt kontingent til kassereren. Kontingentet opkræves i en rate. 

Kontingentets størrelse for det efterfølgende år fastsættes på den årlige eller 

på en ekstraordinær generalforsamling. Af dette kontingent afholdes udgifterne til  
foreningens administration. Til dækning af udgifter til anlæg og vedligeholdelse af veje, fastsættes en årlig ydelse, der 

opkræves i en rate og indgår i en vejfond, hvis maximale 

størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Størrelsen af ydelsen til vejfond fastsættes  
som ovenfor. 
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3. Beskæring af kastanjetræer ved “hjertet”.  
Træerne beskæres i efteråret - omkring august-september. 

 

4. Hajtænder hvor Sakstorpvej munder ud i Stadfeldtsvej.  
Bestyrelsen undersøger muligheden hos kommunen. Undersøger evt. også mulighed for 

vejspejl. Og minder kommunen om at rette tidligere udførte fejl ved  
Vigerlev Alle/Ole borchs vej Udkørslen er et ujævnt bump. 

 

5. Forhøjelse af lejeindtægt for Brohaven og DSB.  
Bestyrelsen kontakter Brohaven og DSB og argumenterer for en stigning. 

 

6. Grundejerforeningen bør klage over renovering af fortovene i forbindelse med 

udskiftning af gadebelysning.  
Der har været vejgennemgang med bestyrelsens deltagelse. De aftalte rettelser er endnu 

ikke gennemført. Arbejdet er godkendt efter Teknik og Miljøforvaltningens retningslinier mht 

fuger og niveauforskelle. Entreprenøren hævder at de store huller skyldes grundejerens 

manglende vedligeholdelse mht fjernelse af ukrudt. Dette er dokumenteret ved fotos af 

tilstanden før arbejdet.  
Vi afventer udbedring af rettelser. Formanden oplyser at der er en klagefrist på et år. 

 

7. I forbindelse med de af borgerrepræsentationens vedtagne nye parkeringsregler for 2017, 

bør vi i foreningen atter søge om at opsætte skilte med privat vej. Ærindekørsel tilladt. 

Parkering forbudt for uvedkomne. 

Bestyrelsen undesøger og kan argumentere med at det er en meget benyttet cykelvej. 

 

8. Forslag om at Ankeret køber et festtelt, der kan anvendes til vejfester og havefester.  
Claus, Ole Borchsvej 12 har et fest telt på 8 x 4 meter han gerne låner ud. 

 

 

6. Valg: 

 

a Formand Jørn Jensen Ole Borchsvej 18 36 17 64 15 På valg 2017 
      

b Kasserer Kent Johansen Ole Borchsvej 21B 61 68 31 42 Genvalgt 2016 
      

c Sekretær Agnete Glendrup Stadfeldtsvej 2 60 63 67 44 På valg 2017 
      

d Webmaster Henrik Stuckert Ole Borchsvej 30  Genvalgt 2016 
      

e Medlem Jeppe Herring Ole Borchsvej 46  Genvalgt 2016 
      

f Suppleant Allan Bauer Stadfeldtsvej 12  På valg 2017 
      

g Suppleant Søren Jacobsen Ole Borchsvej 63  Genvalgt 2016 
      

h Revisor Ole Land Ole Borchsvej 8  Genvalgt 2016 
      

i Revisor Steen Bach Ole Borchsvej 27  På valg 2017 
      

j Revisorsuppleant Peter Wiwe Stadfeldtsvej 11  Genvalgt 2016 
      

k Revisorsuppleant Jørgen Jørgensen Stadfeldtsvej 17  På valg 2017 
      

 
 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Agnete Glendrup  
Stadfeldtsvej 2  
Mobil: 60636744 

agnete.glendrup@gmail.com 
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