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GENERALFORSAHLING DEN 22. r'1ARTS1977

Ar 1977, den 22. marts kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på

hotel Erimitagen, Lyngby.

Formanden P. Olesen Larsen bØd velkommen og foreslog på bestyrel

sens vegne, at hr. Erik Jepsen nr. 87 valgtes til dirigent, hvil

ket godkendtes eenstemmigt.

E. Jepsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvars

let, da det i vedtægterne foreskrevne indkaldelsesvarsel var over

holdt.

41 ejendomme var repræsenteret af ialt 56 fremmØdte.

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 10.

Ad. 2:

På bestyrelsens vegne aflagde formanden beretning og omtalte i den

ne følgende:

I det forlØbne år er en del af de mindre problemer blevet løst,

medens der endnu resterer et par større problemer, som sikkert vil

have medlemmernes bevågenhed.

a) Haveaffaldscontainer

Det er bestyrelsesn opfattelse, at "ordningen med haveaffaldscon

taineren 3 week-end'er om efteråret virker tilfredsstillende og

bØr fortsætte på samme måde.

b) Beplantning mod Klampenborgvej

Der synes at være en klar bedring i spØrgsmålet om beskæring af

beplantningen mod Klampenborgvej, og der er ingen anledning til

at fortsætte drØftelserne med stadsgartner S.A. Hansen om specielt

dette spørgsmål.
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c) Beplantning af friarealerne

Det kunne oplyses, at der er sendt en beplantningsplan til kommunen

for at få dem til at tage sagen op og sørge for en hensigtsmæssig

beplantning, som kan skabe et venligere miljø omkring de åbne fri

arealer. Foreningens forslag indeholder både buske, træer og bænke.

d) Stien mod Ermelunden

Der er nu foretaget en fuldstændig reetablering af den "gamle" mark

vej til Ermelunden, og det må indrØmmes, at kommunen har udfØrt et

pænt stykke arbejde, hvorfor foreningen også har takket kommunen i

et brev af 20.1.1977.

e) Vejen langs skoven

Medlemmernes Ønske om en total reetablering af asfaltvejen langs sko

ven kunne ikke imØdekomme s ,'somallerede nævnt i forrige referat, men

til gengæld er der i årets lØb foretaget en delvis reetablering; som

medlemmerne nok må se sig tilfredse med.

f) Markarealerne

Det har tidligere været rej st som et spørgsmål fra foreningen til kom

munen, om ikke markarealerne kunne udnyttes til deres egentlige for~

mål istedet for at ligge hen som græsmarker, og i samme forbindelse

blev de små forpagtningsafgifter påtalt. Alle kan glæde sig over, at

markerne er kommet i drift.og sikkert med en bedre Økonomi.

g) Bomme

Der har desværre været øvet hærværk mod et par af spærrebommene, hvil

ket har betydet en stor ekstra udgift, men iØvrigt fungerer bommene nu

efter hensigten, og yderligere begrænsninger skulle ikke være nØdven

dige. c~.
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h) Mødding ved Hvidegården

Det henstilles endnu engang til kommunen om at sørge for, at mØd

dingen ved Hvidegårdert bliver overdækket som allerede lovet for

flere år siden.

i) Kriminalitet

Det blev oplyst, at der inden for de sidste par måneder var forekom

met to tilfælde af indbrud, og derfor måtte man opfordre alle til at

holde udvendige dØre aflåst, ligesom man bØr have en aftale om opsyn

med huset ved længere fravær, f.eks. kunne genbo eller naboen måske

være behjælpelig.

j) StØjproblemer

Der foreligger endnu ikke nogen positiv reaktion fra kornro,unenved

rØrende afhjælpning af stØjproblemerne fra motorvejen og Klampen

borgvej. Derfor er der sendt endnu en opfordring til kommunen for om

muligt at få aftalt et møde i nærmeste fremtid. Foreningen har ikke

fremlagt konkrete planer men stiller sig åben for en diskussion, som

kan fØre frem til en samlet lØsning, d.v.s. som gælder for både motor

vejen og Klampenborgvej.

k) Platantræerhe

IdetforelØbne år-har der været tilstopning af kloakledningen på

fØrste vej ud for nr. lO, og da det formodentlig skyldes platantræ

ernes rØdder, har foreningen forespurgt kommunenl som den 8.3.1977

har meddelt, at der er fremskaffet nyt og mere effektivt matfrriel

til rensning af kloakledninger.

l) Snerydning

P. Olesen Larsen gav ordet til J. HolbØll, som redegjorde for med- ~.

lemmernes pligter med hensyn til gadefejning m.v., herunder sneryd

ning, hvor man især bØr iagttage, at det er den enkeltes pligt at

rydde vejen for sne ud for ejendommen. Det blev i den forbindelse
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nævnt, at man ikke måtte påregne, at kommunen ville kunne overkomme

denne opgave.

P.O. Larsen tog igen ordet og påpegede, at der i vinter havde været

så store mængder sne, at man nok måtte have en ny regel for rydning

af IIhovedvej en II i Hvidegårdsparken.

m) Tennisbaner

Selvom dette emne ikke hØrer direkte hjemme i foreningens regi, til

lod P.O. Larsen, at Poul Bech benyttede den gunstige lejlighed til

at redegØre for den plan om etablering af en fælles tennisbane, som

adskillige medlemmer har vist stor interesse for, og i den forbin

delse var det især interessant at få oplyst, hvor een eller flere

tennisbaner bedst kunne placeres. Kommunen er blevet orienteret om

sagen, og man afventer for Øjeblikket dens indstilling til sagen. I

positivt fald vil der blive indkaldt til et særligt mØde desangåend~.

Ad. Beretningem

a: Det blev foreslået og besluttet at udvide servicen med haveaffalds·

containeren, således at der bliver en week-end om foråret. Denne

er fastlagt til del} 16. og 17. april. For efteråret 1977 gælder

følgende week-end'er: 29. og 30.10., 12. og 13.11. samt 26. og

27.11.

b: SpØrgsmålet er afklaret.

af fri-c: Grundejerforeningen

arealerne. Der blev

bænke i forbindelse

fortsætter arbejdet med beplantning

givet udtryk for, at der gerne måtte

med beplantningen.

være
/'

d: Spørgsmålet er afklaret.

e: Spørgsmålet er afklaret.

f: Spørgsmålet er afklaret.
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g: SpØrgsmålet er afklaret.

h: Bestyrelsen skal fortsætte arbejdet med etablering af en forsvar

lig tildækning af møddingen på Hvidegården.

i: Der manes til almen vagtsomhed.

j: Bestyrelsen fik meget indtrængende pålagt at få skred i forhand

lingerne med kommunen, så der snarest kunne komme gang i det for

beredende arbejde.

k: Platantræerne afstedkom en meget livlig debat med mange interes

santeindlæg . Det viste sig hurtigt, at der knytter sig to pro

blemer til platantræerne, dels rØdderne i kloakkerne og nok så

vigtigt, de mange blade ved lØvfald. Der var imidlertid også en

del røster for bevarelse af træerne.

Bestyrelsen vil fØlge udviklingen og se, om kommunens ny materiel

er effektivt i forbindelse med rensning af kloakledningerne.

l: Der var en del divergerende opfattelser med hensyn til sneryd

ning, men det blev dog besluttet, at bestyrelsen skal sørge for,

at "hovedvejen" i Hvidegårdparken bliver saltet straks efter sne

fald.

m: Forslaget om etablering af tennisbaner blev godt modtaget, og der

vil blive arbejdet videre med sagen.

Beretningen godkendtes herefter.

Ad. 3:

. ~~
Foreningens regnskaber for 1976 blev gennemgået af kassereren. Årets

underskud skyldes primært den store eengangsudgift til spærrebomme &

stolper. Der er endvidere en rettelse til regnskabet, idet posterne
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på de tre bankbØger & girokonti skal rettes til 533/75 - 1008/43 

127133 - 9/121 hvilket totalt giver de nævnte 1678/63 kr.

Det oplystes at regnskaberne er blevet revideret af statsautorise

ret revisor Tage Andersen.

Regnskaberne godkendtes.

Ad. 4:

Kassereren 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.

Ad. 7:

Bestyrelsesformand P. Olesen Larsen oplyste, at fru Eva Olivarius .

ikke Ønskede genvalg. Formanden beklagede denne beslutning og takke-.

de fru Eva Olivarius for en mangeårig medvirken i bestyrelsesarbejdet.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne fru Lene Gotholdt som nyt med'

lem af bestyrelsen, og fru Lene Got~oldt blev valgt uden modkandidat.

Bestyrelsen består herefter af:

P. Olesen Larsen

J. HolbØll

Lene Got.holdt

Poul Bech

Torben Skovgaard

Ad. 8:_

Statsautoriseret revisor Tage Andersen valgtes som foreningens re

visor.
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Ad. 9:

Hr. Bjarne Gotholdtorienterede kort om de nye meddelelser, som er

udsendt af planstyrelse~ og som omhandler den enkelte borgers ret

til at deltage i den lokale planlægning.

Materiale om den nye kommunalplanlov, som trådte i kraft den 1.2.77,
kan rekvireres i foreningen.

'-. . J.~ . /f- d:/~;J-4-.~[V7-~
P. Olesen Larsen

d:~~/c§4~4~~f
Lene Gotholdt

'''.=;"

Poul Bech Torben Skov
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A. Efter generalforsamlingen holdtes bestyrelsesmØde, og bestyrelsen

konstituerede sig som fØlger:

Formand hr.P.OlesenLarsen tlf.881207

Næstformand

hr.J.HolbØll tlf.882715

Kasserer

hr.PoulBech tlf.872307

Menig

fruLeneGotholdti tlf.883335

Sekretær

hr.TorbenSkovgaard tlf.885512

B. Det skal bemærkes, at bestyrelsen allerede har taget initia~iv

til at fremskynde et mØde med kommunen om støjproblemerne, li

gesom der er sendt skrivelser vedrØrende de beslutninger, der

blev taget på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

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

stillet på parkeringspladsen i week-endJerne:

16. og 17.4., 29. og 30.10., 12. og 13.11. samt 26. og 27.11


