År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes
på Hotel

Eremitagen,

Formanden

Lyngby.

bød velkommen

landsretssagfører
godkendtes

og foreslog

Henning

generalforsamlingens

Efter

lovlige

at kassereren

af indkaldelserne

faldtes

gjorde

at

hvilket

havde

dirigenten

redegjort

og idet dirigenten

tets udsendelse.
mødte.

24 ejendomme

i henhold

herunder

inden

år, fraat det

var overholdt,

lovlighed

forsåvidt

14 dage efter refera-

var repræsenteret

til vedtægternes

at denne

konstaterede,

indkaldelsesvarsel

indsigelser

gæl-

for udsendelsen

som i tidligere

generalforsamlingens

der ikke fremkommer

mod

indkaldelse.

til generalforsamlingen,

foreskrevne

indsigelse

idet han gjorde

nogen

var sket på samme måde

i vedtægterne

Dagsorden

vegne,

til dirigent,

afholdelse,

modtaget

nærmere

indsigelsen,

fastslog

Buhr valgtes

grundejere

at han ikke havde

udsendelse

på bestyrelsens

eenstemmigt.

En af de tilstedeværende

dende,

generalforsamling

§

af de frem-

10:

M..,l:
På bestyrelsens
i denne

vegne

aflagde

formanden

beretning

og omtalte

følgende:

a) støj fra motorvejen~
I en skrivelse

af '11/10 1973 har bestyrelsen

til Lyngby-Taarbæk
under

overvejelse

støjplagen

Kommune

1973 meddelt,

nærmere

med anmodning

at træffe

fra motorvejen,

Lyngby-Taarbæk
15/10

Kommune

undersøgelse

til sagen. Da intet

har

rettet

om, at kommunen

foranstaltninger
f.eks.

i

at spørgsmålet

ville

og at kommunen
svar fremkom,

blive

besvarelse

Kommune

mæssig

heraf har Lyngby-Taarbæk

oversigt

over mulige

økonomisk

overslag

Man vil derefter

tage beslutning

sektion

tilbage

i skrivelse

om sagen,

og i

i skrivelse

af

en skitse-

af støjvolde

med udarbejdelse

for en enkelt

af

op til

vende

har ladet udarbejde

placeringer

samt at man for tiden arbejder

taget

har bestyrelsen
erindret

at kommunen

skrivelse

ville

af 4/2 1975 til kommunalbestyrelsen

11/2 1975 meddelt,

af en jordvold.

i

heraf

senere

tager

til at afdæmpe

ved anlæggelse

besvarelse

henvendelse

af projekt

af mulige

om etablering

i kommunen,
og

støjvolde.

og placering

af

2.

støjvolde

i kommunen

Grundejerforeningen
b) Opstilling

tidspunkter

indhentet

Den vil kunne

rammer.

videre

af en container

i

forslag

en container

Bestyrelsen

om udgifterne

på 16 m3 vil

om sagens

fremsat

af året opstilles

oplysninger

container

orienteret

bestyrelsen

til haveaffaldo

opstilling

til anlægsbudgettets

forløb.

tl~ haveaffaldo

har overfor

afbenyttelse

nent

vil blive

af ~tainer

En grundejer
på visse

under hensyn

i forbindelse

anskaffelsespris

med en perma-

kro 180,- pr. måned,

begge

sen ville

gerne høre generalforsamlingens

tømninger.

koste

pr. måned,

vil koste

til fælles

har i den anledning

med regelmæssige

lejes f0r kr. 210,00

om, at der

En

ca~ kr~ 8.000'-$

og hver

dele excl. moms.

tømning
Bestyrel-

indstilling

til dette

spørgsmål.
c) Fodboldmål.
Bestyrelsen

har vedtaget

at lade opstille

frie areal ved hovedindkørselsvejen,
munens

og spærrestolR?r

På den sidst afholdte
stilling

af bomme,

ret behandlet.
rimeligt

forudsætning

af kom-

under

- knal~er!kø~~f±.

generalforsamling

for at hindre

Bestyrelsen

at lade opstille

ejendommene

knallertkørsel

to bomme,

vest

væ-

at det kan være

opstilles

på stien,

for Hvidegårdsparken,

bilkørsel

I samme

forbindelse

nævnte

anmodet

bestyrelsen

om, at der rettedes

derved

der

for-

på stien.

om, at bilkørsel
måde

på stierne,

og een for enden af stien mellem

hindres

synsfuld

om op-

een for enden af den sti der

nr. 31 og 33. Spærrestolper

skel mod marken

har spørgsmålet

er af den opfattelse,

fører ud til bronzealderhøjen,

ejerne

på det

godkendelse.

d) Bomme

danner

to fodboldmål

formanden

at flere grundejere
henstilling

i Hvidegårdsparken

end det i mange

tilfælde

havde

til grund-

sker på en mere hen-

praktiseret.

e) Stockholmsgave.
I anledning

af Københavns

Stockholmsgave
manden,

Kommunes

som et hjem

at bestyrelsen

beslutning

for adfærdshæmmede

har været

og fortsat

at det ikke kan være grundejerforeningens
tiativ for at forhindre dette.
f) Meldesystem
Formanden

om at indrette
børn,

oplyste

for-

er af den opfattelse,

opgave

at tage et ini-

ved indbrud.

oplyste,

at han fra Trongårdsparkens

Grundejerforening

3.
havde

fået en forespørgsel

medvirke

til at etablere

form for at advare

om man kunne

et melde system under

grundejerne

i tilfælde

gårdsparken

eller Hvidegårdsparken.

Bestyrelsen

har vanskeligt
af interesse

g) Gangstier

til Ermelunden.

taget

redegjorde

respondance
rende

Larsen

i Tron-

af denne

medlemmer.

bestyrelsen

med en redegørelse

denne har haft med Lyngby-Taarbæk

stien fra Hvidegårdsparken

i at

en eller anden

af indbrud

for foreningens

for en henvendelse

fra hr. p$ Olesen

interesseret

ved at se, at et forslag

art kan være

Formanden

være

har modfor en kor-

Kommune

vedrø-

til Ermelunden.

h)
Bestyrelsen
anledning
Taarbæk

har modtaget

af, at en grundejer

og anmodet

kommunen

mod Klampenborgvej

- hvis

for de mod Klampenborgvej
Formanden
ren,

oplyste,

der havde

klipningen
modning

en henvendelse

henvendelse

om at medvirke

i

til Lyngby-

til, at bøgehækken

plantning

er pålagt

i servitutterne

grænsende

ejendomme

- klippes.

tilsagn

uden udgift

herom

har rettet

at han havde

givet

fra stadsgartneren

haft

en samtale

om, at kommunen

for grundejerne,

med stadsgartne-

ville

påtage

hvis han modtog

sig

en an-

fra grundejerforeningen.

Formandens

beretning

gav anledning

med indlæg

fra adskillige

til en langvarig

grundejere

og mundede

diskussion

ud i følgende

vedtagelse:
Ad beretningen:
b: Bestyrelsen

i

c:

skal forsøgsvis

to weekender

Fodboldmålene

lade opstille

i oktober-november
opstilles

snarest

måned

en container

1975.

når tilladelse

fore-

ligger.

d: Bestyrelsen

vil inden Sct. Hans

bomme og spærrestolper,
kan nå det.

e:

Bestyrelsen

skal indhente

holmsgaves fremtidige
merne herom.
f: Ingen

interesse

g: Bestyrelsen
vendelse

såfremt

sørge for opsætning
den udvalgte

nærmere

anvendelse

oplysninger
og orientere

af

entreprenør

om Stockmedlem-

for foreningen.

skal arbejde

til kommunen

videre

med Olesen

med henblik

Larsens

på at få stien

hen-

i en

sådan

stand,

h: Bestyrelsen
foretage
Beretningen

at den er farbar
skal anmode

klipning

på cykel hele

Lyngby-Taarbæk

året.

Kommune

om at

af hækken.

godkendtes

herefter.

Foreningens

regnskaber

for året 1973 og 1974 blev gennemgået

kassereren.

Det oplystes,

Ad 3:

idet den tidligere
Regnskaberne

at regnskaberne

revisor

er fraflyttet

af

ikke er reviderede,
Hvidegårdsparken.

godkentes.

Ad 4:
Kassereren

ønskede

ikke noget

vederlag

for sit arbejde

for for-

eningen.

Ad 5:
Kontingentet

fastsattes

uændret

til kr. 90,00.

Ad 6:
Naur Klint

rejste

og hvorvidt

spørgsmålet

det var muligt

om en forlængelse
ver effektiv

at indlede

eller bortfald

år 2040. Efter

om at udskyde

om hjemfaldspligt

spørgsmålet

Hr. Buhr henledte

temæssige

fordel

en længere

diskussion

den politiske

iøvrigt

i forbindelse

forhandling

med kommunen

af hjemfaldspligten,

indtil

tilstede.

til kommunen,

enedes

man

situation

var

opmærksomheden

med kommunens

som bli-

på den skat-

tilbagekøbsret.

Ad 7:
Bestyrelsesmedlemmerne
Egon Høgh
Efter

oplyste,

skriftlig

fru Lis Zilstorff

at de ønskede

afstemning

og landsretssagfører

at udtræde

valgtes

følgende

af bestyrelsen.
som medlemmer

af

bestyrelsen:
Landsretssagfører
Henning
Prokurist Poul Bech

Buhr

Fru Eva Olivarius
Professor
Direktør

Olesen
Torben

Larsen

og

Skovgaard.

!$L§:
Statsaut.
sor •.

revisor

Tage Andersen

nyvalgtes

som foreningens

revi-

Ad ,2:
Under

eventuelt

for kommunens
de mange
blev

blev det oplyst,

årlige

skæve

og forskudte

opfordret

tegnelse

vejsyn,

Dirigenten

konstaterede

generalforsamlingen

Peder

i år overfor
fliser

til at tilstille

over foreningens

Olesen

at fru Lis Zilstorff,
kommunen

på fortovene.

medlemmerne

forud

har påtalt

Bestyrelsen

en ajourført

for-

medlemmer.

herefter,

at dagsordenen

var udtømt

og

hævet.

Larsen

Eva Olivarius

Henning

Poul Bech

Torben

Buhr

Skovgaard

A •.
Efter

generalforsamlingen

sen konstituerede

holdtes

bestyrelsesmøde

og bestyrel-

sig som følger:

Fru•.
Formand
Hr.
Eva
Poul
Bech
Olesen
tlf.
Hr
tlf.::
87
88 Olivarius
63
23
14
12 Larsen
55
07
76
12
78
Henning
Buhr
Torben
Skovgaard

Det kan noteres
med de embedsmænd

at bestyrelsen
i kommunen,

vil tage initiativ
som har direkte

de problemer som grundejerforeningen
for den nærmeste tid •.

gerne

til et møde

indflydelse

vil have løst

c.
Til beboernes

orientering

vedlægges

(beboerliste)

samt et genoptryk

en medlemsfortegnelse

af foreningens

vedtægter.

på
inden-

