
GENERALFORSAMLING DEN 2J.MARTS.76

År 1976, den 2J.marts kl. 20.00 afholdtes generalforsamllng på

Hotel ErBmitagen, Lyngby.

Formanden H. Buhr bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne,

at dlrektør J. Holbøll valgtes til dirigent, hvilket godkendtes

eenstemmigt.

J.liolbøll konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvars

let, da det i vedtægterne foreskrevne indkaldelsesvarsel var over

holdt.

40 ejendomme var repræsenteret af de fremmødte.

Dagsorden i henhold til vedtægterne § lo.

Ad. 2:

på bestyrelsens vegne aflagde formanden beretning og omtalte i den-

ne følgende:

I en skrivelse af 14.05.75 har bestyrelsen rettet henvendelse til

kommunen med anmodning om et møde med kommunens embedsmænd for at

gennemgå og drøfte elleve nærmere præciserede punkter. Mødet blev

afholdt den 8.sept. 1975, i mødet deltog hele bestyrelsen samt føl

gende repræsentanter for kommunen:

Bestyrelsen fremlagde flere forslag til dæmpning af støjen fra motor

vejen, og gjorde opmærksom på, at støjen er tiltagende, og stærkt

påvirket af de vestlige vinde, som er fremherskende i sommerhalv~ret
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Borgmestel~en udtalte, at man 'var opnEf.;rksornpå problemet, og man

havde udbedt sig et projekt for en delstrækning i Lundtofte, og

det ville nok koste nogle hundrede tusinde kroner. Stadsgartner

S .A. Hansen l~ontaktede bestyrelsen dagen efter generalforsamlin

gen og kunne meddele9 at man fortsat var positivt indstillet i

kommunen, men man ønskede nogle resultater fra prøvestrækningen

ved Lundtofte, før der kunne tages beslutning. Bestyrelsen vil

fortsætte med at holde kommunen fast på beslutningen om en støj

vold.

b) Fremtidig anvendelse af "Stockholmsgavell

Der blev forespurgt om der kunne gives mere præcise oplysninger

om de adfærdshæmmede børn, der ønskes anbragt på llStockholmsgave".

Hertil kunne der ikke siges noget specielt, men blot konstateres,

at der indtil nu ikke er ankommet nogle børn, og der har iøvrigt

heller ikke været protester mod anvendelsesformålet.

c2 Stien til Ermelunden.

Bestyrelsen var interesseret i at få afhjulpet de gener der er,

og har været ved stykket umiddelbart før Ermelunden. Borgmesteren

udtalte, at Stien skal holdes i orden, hvis den bruges til gang- og

cykelsti. Han var indstillet på at rette henvendelse .til forpagteren

om ikke at lægge hø til ensilering, således at saften siver ud over

stien. Dræning af stien er foretaget.

d) Saltning af vejene.

Grundejerforeningen gjorde gældende, at man ikke ønskede saltning af

vejene i vinterhalvåret, men foretrak grusning, for at beskytte be

plantningen. Den forløbne vinter viste imidlertid at der kan opstå

farlige situationer, som følge af manglende saltning, bl.a. var post

kassen blevet påkørt, og det må nok overvejes at salte på midtervejen •
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e) 13eskæring af beplantningen l~od I\J_am-penborgvej •

Ned hensyn til det formodede tilsagn fra kommunen om at kommunen

uden udgift for grundejerne ville påtage sig klipning af hækkene

mod Klampenborgvej, blev dette afkræftet på mødet, hvilket bety

der at enten må det enkelte medlem selv beskære sine hække, eller

også kommer kommunen selv og foretager beskæringen for den enkelte

ejers regning.

Stadsgartner S.A. Hansen har senere meddelt at man meget gerne vil

give råd og vejledning med hensyn til beskæringen.

f) .Spærrehomme ogfodboldmåJ_.

Det kan oplyses, at der er opsat spærrebomme og spærrestolper hen

holdsvis øst og vest for Hvidegårdsparken, og dermed skulle dette

problem være løst.

Såfremt der ikke fremkommer indsigelser, vil bestyrelsen foranledige

at der opsættes to fodboldmål på "butikarealetfl, men da udgiften kan

beløbe sig til dkr. 4.000,- vil bestyrelsen gerne bringe spørgsmålet

til debat endnu engang.

g) Eventuelle planer med fri-arealerne.

Eestyrelsen var interesseret i at få oplyst, om kommunen havde nogen

planer med fri-arealerne. Eorgmesteren udtalte, at man ikke havde

aktuelle planer om at udnytte disse arealer.

Eestyrelsen gjorde gældende, at man var utilfreds med den landbrugs

rnæssige udnyttelse af de forpagtede arealer. Desuden var der~tale

om en flueplage fra den åbne mødding, som man allerede for flere år

siden fra kommunens side havde lovet at gøre noget ved. Eestyrelsen

foreslog endvidere beplantning af butiksarealerne. Stadsgartneren

har senere oplyst at man først vil tage stilling i sagen, når der

foreligger et endeligt udkast til beplantningen fra bestyrelsens side.

h) Afskrivningsregler i forbindelse med hjemfaldsretten.

Eestyrelsen udbad sig en orientering om, hvorvidt skattevæsenet over

for medlemmer, der ikke har anvendt afskrivningsreglerne i forbindelsE

med hjemfaldsretten, giver vejledning om disse regler. Eorgmesteren

oplæste skattevæsenets notat af 04-06-7,5 og lovede at anmode skatte

forvaltningen om at markere på ligningschartequerne, når der var
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tale om denne specielle afskrivningsform.

iLEventuelle plall~ om ændr=!:n~af adgangsvejen til Hvidegårdsparken

For at imødekomme eventuelle planer om ændrede adgangsveje til Hvide

gårdsparken, forespurgte bestyrelsen om der var aktuelle planer.

Stadsingeniøren kunne oplyse, at det var der ikke, men hvis det kom

på tale, var man positive overfor at adgangsvejen i'lyttesmod vest,

således at der bliver et lysreguleret kryds ved den nuværende opkør

sel fra motorvejen.

j 0- retning af fliser & container~

Kommunen har allerede på vor opfordring foretaget de nødvendige ju

steringer af fliserne.

Med hensyn til det fremtidige arrangement med container-ordning om

efteråret til fjernelse af de store bladmængder, er bestyrelsen inte

resseret i at høre generalforsamlingens indstilling.

k) Evt. fjernelse af vej ved Ermelundsstien.

Kommunen har i sin tid meddelt, at vejen fra skovkanten til opfyld

ningsarealet i den gamle fæstningsrende var en midlertidig foranstalt

ning, som ville blive fjernet, når opfyldningen var tilendebragt.

Stadsgartneren har senere meddelt, at borgmesteren nu har besigtiget

området og man er stemt for en delvis reetablering, som .kan gennem

føres i foråret 1976.

Formandens beretning gav anledning til en langvarig diskussion med

indlæg fra adsk:Lllige grundejere og mundede ud i følgende vedtagelser:

Ad. beretningen.

a: Bestyrelsen skal fortsætte forhandlingerne med kommunen for om

muligt at få fremskyndet etablering af støjvold mod motorvejen.

b: Grundejerforeningen er tilfreds med de fremkomne oplysninger.

c: Bestyrelsen skal sørge for at stien holdes farbar hele året.

d: på flere grundejeres opfordring skal bestyrelsen udvirke at der

fra næste vinter bliver foretaget saltning på de første 75 m af

midtervejen.
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e: Bestyrelsen skal søge at'klarethvi.lkemedlemmer, der ønsker

kommunens råd og vejledning.

f: Fodboldmålene vil ikke blive opstillet.

g: Bestyrelsen fremlagde beplantningsplan til kommunen for fri

arealerne.

h: Spørgsmålet om afskrivningsreglerne er afklaret.

i: Bestyrelsen skal overfor kommunen gøre det helt klart, at man

ikke ønsker ændring af adgangsvejen til Hvidegårdsparken.

j: Opgaven med hensyn til fliserne er løst.

Affaldscontaineren vil blive opstillet i 3 weekender i efter

året 1976, nemlig: 30-31-10 og 13-14-11 og 27-28-11.

Husk venligst containeren er kun til havea~ffald.

k: Bestyrelsen giver besked til kommunen om at reetableringen

foretages her til foråret.

Beretningen godkendtes herefter.

Ad. 3:

Foreningens regnskaber for 1975 blev gennemgået af kasseren. Det

oplystes at regnskaberne er blevet revideret af statsautoriseret

revisor Tage Andersen.

Regnskaberne godkendtes.

Ad. 4 :

Kasseren ønskede ikke noget vederlag for sit arbejde for foreningen.

Ad 5:

Kontingentet fastsattes uændret til kr. 90,-

Ad. 6:

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål eller forslag. Hr. K.

Almer Nielsen, nr. lo spurgte derimod om det var muligt at få nedsat

hastigheden for kørsel på Klampenborgvej, for på den måde at redu

cere trafikstøjen. Hr. Egon Bryrup foreslog at græsrabatten som tid

ligere har dannet grænse for Hvidegårdsparken mod vest, blev genetab

leret.
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Bes"cyrelsen vil lade begge forslag indgå i udarbajdf.:'!1senaf kom-

mende forslag til kommunen.

Ad 7_:

Bestyrelsesformand landsretsag:fører Henning Buhr oplyste, at han

efteradslcellige år i bestyrelsen, følte at have gbret sit bidrag

til løsning af mange problemer, og hr. Buhr udtrykte sin tro på

bestyrelsens evne til fremover at løse de aktuelle problemer. Hr.

Buhr foreslog selv hr. dir. J. Holbøllsom nyt medlem af bestyrel

sen, og hr. Holbøl blev valgt uden modkandidat.

Bestyrelsen består herefter af:

Professor Olesen Larsen

Direktør J. Holbøll

Fru Eva Olivarius

Prokurist Poul Bech

Direktør Torben Skovgaard

Ad 8:

Statsautoriseret revisor Tage Andersen valgtes som foreningens revi-

sor.

generalforsamling blev
oarsHr. Grunnet, nr. 111 foreslog at næste

holdt på en anden ugedag end tirsdag.

Dirigenten takkede herefter formanden H. Buhr for hans indsats og

interesse for foreningen, og konstaterede herefter,at dagsor~enen

var udtømt og generalforsamlingen hævet.

Peder Olesen Larsen J. Holbøll

Eva Olivarius Poul Bech Torben Skovgaard.
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A. Efter generalforsamlingen holdtes bestyrelses-møde og bestyrelsen

konstituerede sig som følger:

Formand hr.OlesenLarsen tlf.881207

Næstformand

hr.J.Holbøll tlf.882715

Kasserer

FruEvaOlivarius tLf.876376

Henig

hr.PoulBech tlf.872307

Sekretær

hr.TorbenSkovgaardtlf.885512

Bo Det kan noteres at bestyrelsen på det planlagte bestyrelsesmøde

den 12-olt-76vil tage initiativ til løsning af de forelagte opgaver

Hed venlig hilsen

Bestyrelsen

N.B. Husk venligst at den "store" container til haveaffald bliver

opstillet på parkeringspladsen i week-enderne:

30/31-10 l3/1lt-ll 27/28-11


