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Referat
af generalforsamlingen, tirsdag d.24. februar 2004, kI 1900 i

Mariehojcentret.

Formanden bod velkommen, og gik straks til fsrste punkt: valg af dirigent.

ad pkt. l :  vale af dir ieent

Palle Schiffblev foresliet og valgt.
P.S. Takkede for valget og erklerede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
P.S. gav derefter ordet til formanden.

ad pkt.2: formandens beretning

Kere medlemmer

2003 har veret et 6r hvor mange medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen om mangt og meget. Det har
ogsi vist, at uanset hvad bestyrelsen beslutter i nogle sager, er der utiifredse medlemmer 

-Bestyrelsen 
for-

soger at vare en medspiller sammen med medlemmerne, men det er ogsi ensbetydende med at vi ikke kan
gare alle tilpas. Udgiftsmessigt har der veret ekstra udgifter pi antenneomridet og gartneromr6det. Under
gennemgang af regnskabet vil kassereren gennemgi disse.

Gartnerarbejdet generelt: oe fleste henvendelser som bestyrelsen fEr er vedr. garrner vedlige-
holdelsen i fellesarealet. For at kunne styre udgifterne til gartnervedligeholdelsen har vi hovedsagelig
gresslSning og hekklipning i vores kontrakt. Vedligeholdelsen af traer og buske tager vi i puljeihvor vi sd
fEr et konkret tilbud.

Hrek hojde i Frellesarealet: Gartneren har fEet besked pi at alle haekkene i faliesarealet mellem
Ornebakken og Kikhanebakken skal klippes i 1,8 m. Dette er nogle utilfredse med (nogen vil have den hs-
jere og andre lavere), men medlemmernemi forsti at vi ikke kan give gartneren individuelle instrukser ud
for de enkelte huse. Og pant ville det heller ikke blive.

Forhold i frellesareal: Bedes meddelt bestyrelsen, og ikke gartnermedarbejderne der udfsrer ar-
bejdet. Det eneste sted der kan lagges fliser eller stensetning i fallesarealet er hvis man soger om at lave
sin indksrsel bredere. Dette skal si laves i sanune slags materialer som det oprindelige. Enkelte klyngehus
medlemmer har inddraget lidt af fallesarealet som grasplane i deres have. Dette er acceptabelt sllan_ee
det ikke kan ses udefra og odelegger rosen beplantningen ud mod fallesarealet, som skal fremsti som en
helhed sammen med de andre huse.

Trreer i klyngefll€!: Nogle beboere i klynge B har et snske om at fE en ny beplantning i klyngen,
mens halvdelen af klyngen vil beholde trreerne som de er. Herefter er en del af et tre faldet ned i et af hu-
senes carport, hvorefter pigaeldende parcel krever at grundejerforeningen eller dens forsiking betaler ska-
den. Bestyrelsen mener ikke at vi er ansvarlige for det skete, men vi har anmeldt det hos vores forsikring.
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Sagen ksrer forsat. Hvis klyngen ikke selv fremkommer med en fornuftig helhedslssning, vil bestyrelsen
diskutere en beskaring af treerne til en passende stsrrelse. Det samme vil selvfolgelig ogsi i nodvendigt
omfang gelde i de andre klynger og fellesarealer.

Grrensen til Langkrergird: Vi har de sidste 5 ir haft en verserende sag med Ksbenhavns Amt,
idet enkelte medlemmer har feldet beplantningen i det fredede areal som tilhsrer Langkargird.
l. Efter en faeldning i 1998 skrev undertegnede til 02-A36 om at Langkergirds granse mod os var fredet
og der blev vedlagt matrikelkort for husene.
2 lt/z 6r efter er den gal igen og der kommer en klage fra Kbh. Amt om det samme (faldning i det fredede
areal). Undertegnede besvarer dette brev med et brev hvor vi pipeger at det ikke er bestyrelsens ansvar at
enkelte medlemmer har faldet, men at vi har givet dem besked om at lade vare i brev for lYz ir siden. Be-
boerne er ogs& flere gange blevet gjort bekendt med problemet af flere fra bestyrelsen. Vi hibede si at sa-
gen ikke kom videre.
3. I slutning af 2002 henvender Langkargirds ejer til os vedr. et krav om genplantning som han har fiet fra
Amtet. Bestyrelsen er pi dette tidspunkt lidt tret af at den respektloshed som flere af vores medlemmer har
overfor anden mands jord som desuden er fredet. Bestyrelsen udarbejder derfor sammen med ISS et for-
slag om genplantning som vi fremsender til Kbh.'s amt. Forslaget bliver godkendt.
4. Beboernei?2-A36 var meget utilfredse med bestyrelsens tiltag, o_q snskede selv at fore sagen. Hvis be-
boerne seh'kan blive enige med Amt og Kommune, har det selvfolgelig bestyrelsens fulde ststte. Vi er kun
interesseret i at ulovlighederne bringes til ophor og at det fredede areal respekteres. Dette ser ogsi ud til at
lykkes
5. Som en afsluttende bemerkning pi denne sag, viljeg pi det kraftigste afvise at nogen i bestyrelsen, som
antydet i brev fra nogle medlemmer, pi nogen mide har forsogt at genere medlemmernei A2-A36. Jeg kan
dog ikke helt afuise at enkelte medlemmers respektlose handlinger i anden mand jord, der desuden er fre-
det, har veret 6rsag til at vi fik udarbejdet en beplantnings plan som vi sendte til Amtet. Dette har si til gen
gald fiet medlemmenei O2-O36 til selv at soge en losning som myndighederne og dermed hele
grundejerforeningen kan vaere tilfreds med.

Antenneanlregget: Bsrnehaverne har opdaget, at de i mere end 30 ir har betalt strsm til vores an-
tenneanleg. For at gsre en lang historie kort. Har vi fiet etableret egen stromforsyning med miler til an-
tenneanlegget. Det har kostet ca. Kr. 40.000 som Kassereren vil komme narrnere ind pi. Ellers har vi fiet
oplyst at vi kan transmittere yderligere to kanaler i vores gamle anleg. Om dette skal udnlttes, vil vi finde
ud af efter afstemningen. Det vil koste en engangsinvestering, samt en lobende udgift som beskrevet i ind-
kaldelsen.

JOrdvOlden: er blevet faerdig. Grundejerforeningen har ikke ydet anden indsats tiljordvolden end den
arbejdskraft som bestyrelsen og motorvejsudvalget gratis har stillet til ridighed. 16 medlemmer af forenin-
gen har selv ydet skonomisk tilskud til projektet.
Ebbe Ramsing K49 har lavet nogle lyd milinger far og efter etableringen afjordvolden. Milingerne fsr
svarede meget godt til de teoretiske data, samt officielle milinger som COWI A/S havde foretaget for Vej-
direktoratet. Milingerne er foretaget ivindstille og giver en reduktion pi ca. l0 dB (opleves som en halve-
ring af stojen), dette er ogs[ i overensstemmelse med det teoretisk forventede.

Snerydning og glatforebekrempelse: Flere medlemmer har meddelt at de snsker en bedre
glatforebekampelse. Kommunens ordning prioriterer glatforebekempelse hojt, men er ikke sarlig hurtigt
ude (ikke si meget kapacitet) hvis der kommer meget sne. Under afstemningerne vil bestyrelsen ligehore
om der er stemning for at prsve Kommunens ordning fra neste s&son.
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HjemmeSiden: Afslutningsvis vil jeg sige at bestyrelsen ikke har gjort si meget med opdatering af

hjemmesiden. Vi har haft den gratis pi en server, men vi har ikke selv kunnet lave eendringer pi den. Vi vil

arbejde for en bedre losning det naste ir.

Dirigenten takkede formanden for beretningen og lagde op til sporgsmil, og delte disse op i grupper.

Gartner
K 145: dsdt tra pi faellesarealet;

ville blive faldet.
K 63: roser i fallesarealet ikke ensartet;

frosten satte ind inden fardiggorelsen, kun 2 slugter niet, resten i foriret.
O 42: efterlyste retningslinier for nye medlemmer, hvad skaVmi de lave i fellesarealerne, gartneren har

taget roserne op og mangler graessining og derfor ser det bart ud;
best. snsker dialog frem for retningslinier.

K 64'. haje traer i fallesarealet;
nogle er skiftet, kommer hen ad vejen.

Langkargird
O 30: sagen ved at finde sin losning. Ikke best. fortjeneste. l7 medlemmer snsker udsigt mod Kirkeskoven
og har sikkert gjort noget ulovligt. Modarbejde fra GL side i udarbejdelse af beplantningsplan, mangler ho-

ringsrunde i gruppen, mangler svar fra GL pi diverse skrivelser, har langt om lange fiet mandat til at for-
handle selv. Best. skal ikke handle hen over hovedet pi medlemmerne, snsker en klar opgavedeling for gr.

I og II, og endelig snskes en deling af GL i 2 selvstendige foreninger.
K 151 : hvilket hegn tilhorer Langkargird? treeerne var der ikke!

GL har ikke blandet sig, men da sagen kom op, mitte nogen tage fat.
O 47 . var i best. dengang, efter div. msder i'77 med kommunen og amtet, kunne man ikke fi lov at fierne
tr&erne.
Vejstsj
K 47: det er ikke rigtigt, at der ikke er mere stoj, men nu er den konstant, den varierende er vek
K 30: hvor har man mAlt?

Der er milt ved K59 og K25-27, beregninger for 60.000 ved 130 km/t, m6lingerne passer med
teorien. K49 har milt for at sammenligne for og efter, dette viser en sankning pi l0 db for fsrste
raekke, jordvolden er lyddod, 4-500 m vak er der ingen virkning, vi har staj fraN og S, som 96r
uden om volden, den varierende stoj er vak.

O 30 er ikke helt enig, men mener at en beplantning ville trjalpe yderligere;
beplantning er foretaget og skal nu vokse.

O 2'. vtnden har stor indflydelse, utrolig megen @-vind
Snerydning
K 155: mangler grusning pi det sidste stykke,

kommunen tager kun selve vejen, grusning mod merpris
Q 34 hvem skal holde fortovene?

ejerne.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

ad nkt. 3: Forelreeeelse af resnskab for 2003

Regnskabet blev gennemgiet og kommenteret
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Efter GL var blevet giort opmarksom pi at kommunen gennem bgrnehaven betalte strsm til
hovedforsterkeren til vores antenne, mitte dette naturlifvis andres. Derflor en regning pA inst. og en ekstra
stromudgift fremover. En grundejer kunne huske, at kommunen selv havde tilbudt dette da vi overtog
anlagget. Dette kan kommunen ikke huske.
Efter enkelte spsrgsmil blev regnskabet godkendt.

Budgettet blev gennemgiet.
ForeslSet kontingent for kommende 5r blev givet med forbehold for evt. vedtagelse om ekstra Tv-kanal.

A 47. mente det var god politik ikke at opsamle formue;
der kommer regninger inden de fsrste kontingenter kommer ind, det er tidligere besluttet at der
skal vare omkring 100.000 ved Srsskiftet til dekning af udgift.i d.t fsrste kvartal.

K 30: formue for hoj;
det var nodvendigt at have en stodpude, da der hurtigt kan komme en antennerep. eller et kabel
brud, da det hele har nogle 6r pi bagen.

K 63: Ststtede best. for nsdvendig likviditet, gledeligt at se si pant et regnskab.

Foresliet budget og kontingent godkendt.

ad pkt.S: indkomne forslas.

Der var registreret 40 fra Gr. I og 60 fra Gr. II incl. fuldmagrer.

a) bestyrelsens forslag om udvidelse af antenneanlag med yderligere 2 kanaler.
K 42: hvorfor har man valgt disse Zkanaler;

efter bedste sksn
o 63: hvorfor ikke tage springet til Tele-DK, Stofa net eller lign. intern tlf., uafhengig af antennen;

det blev undersogt for 2 Lr siden og stemt ned, udviklingen gir steric, og man kan hele tiden vente
pi noget bedre

@ 3: lad vere med at rsre ved antennen nu, vi kan ikke slojfe TV3, da den er besluttet

Afstemningen gav 18 ja, resten ( g2 ) nej
b) bortfalder
c) K 49 vil gerne have regelmessig fejning af vejene, da de mange blade og nile f6r vejene til at ligne en

langstrakt kompostbunke
efter diverse indleg med gennemgang af bekendtgsrelsen B l-4, blev det pilagt bestyrelsen at undersoge,
om kommunens fejning evt. kunne intensiveres.
Forslaget fandt ikke tilhengere.
d) Forslaget fandt ikke tilhengere.

fra Gr. I blev Martin Lange K 2g foresliet og valgt
fra Gr. II blev Carl Johan Jensen K 8l genvalgt
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ad nkt. 7: valg af bestvrelsessuonleanter

Preben Kistrup O 40 genvalgt og Anders Bidsted Andersen K 62 nyvalgt

ad pkt. 8: valg af revisor og revisorsupoleant:

Jargen Berentzen og Kjeld Rybner blev genvalgt.

ad nkt. 9: eventuelt

en kort snak om glatforebekampelse, der mundede ud i, at bestyrelsen skulle undersoge om vi kunne fl

den hurtige snerydning vi har nu, kombineret med grusning.
der blev grundet nogle indbrud i omridet opfordret til opmarksomhed efter "lyssky" personer.
Formanden takkede 2l:26 for den store tilslutning og dirigenten takkede for god og rimelig orden.

referent

sign.

/--^/- ^

/  
' i : ' -  t"ur '-  1

Hans Holm

dirigent

-.-_. . ..'(r_ i

Palle Schiff


