
GENERALFORSM1LING DEN 13. MARTS 1979.

Ar 1979, den 13.marts afholdtes generalforsamling på hotel

Fortunen, Ermelundsvej.

Bestyrelsens formand P.Olesen Larsen bØd velkommen og fore

slog på bestyrelsens vegne, at hr. K.Almer Nielsen nr.lo valg

tes til dirigent, hvilket bleveenstemmigt godkendt.

Hr. K. Almer Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var

lovligt indvarslet, da det i vedtægterne foreskrevne indkaldel

sesvarsel var overholdt.

36 ejendomme var repræsenteret af ialt 55 fremmØdte. Der var

endvidere inviteret repræsentanter fra grundejerforeningerne

i Trongårdsparken og for Fortunen og nærmeste omegn.

Dagsorden i henhold til vedtægterne §lo.

"Ad. 2:

på bestyrelsens vegne aflagde formanden beretning og omtalte i

denne, fØrst de mindre problemer for derefter meget grundigt at

gennemgå de af kommunen udleverede forslag til en lØsning af

støjproblemerne.

a) Haveaffald.

Det måtte konstateres, at der i årets lØb havde været problemer

med overfyldte containere, hvilket medfØrte en ekstra regnning

til oprydning, på ca 650,00 kr. Formanden anbefalede, at med

lemmerne undlod at fylde for meget på toppen af containerne, til

gengæld havde bestyrelsen besluttet at opstille en ekstra con

tainer den fØrste weekend i efteråret, hvormed problemerne gerne

skulle være lØst.

b) Afskrivning i henhold til hjemfaldspligten.

Formanden henviste til den skrivelse, der er rundsendt d.20.1.79

vedrØrende eventuel beskatning af tidligere foretagne afskriv

ninger, som genvindes ved salg. Bestyrelsen har ikke yderligere
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oplysninger til denne sag, men opfordre hvert medlem til at

være opmærksom på lov nr. 604 af 14.december 1977.

c) Vejbelysning.

Der har været kontakt til kommunen og NESA vedrØrende de el

master, som udviser tegn på rust i overfladen. NESA har besig

tiget områdets elmaster, og man finder ikke nogen grund til at

foretage nogen form for vedligeholdelse på nuværende tidspunkt.

d) Snerydning.

Selvom vi har haft megen sne i år, er snerydningen oS salt

ning af midtervejen forlØbet tilfredsstillende, og der synes

ikke at være nogen grund til at foretage ændringer i program

met.

e) Kloaksystemet.

Der har været enkelte klager over kloaksystemet vedrØrende

nye forstoppelser, og kommunen har fået forlagt problemerne.

Kommunen har imidlertid meddelt at forstoppelserne ikke stam

mer fra Platantræerne, som det tidligere var tilfældet. Der

er foretaget en ny rensning af kloaksystemet.

i) . Nyt mØdelokale.
Bestyrelsen har i år valgt hotel Fortunen som mØdested, og det

skyldtes de efterhånden meget høje priser på leje af lokale

hos hotel Eremitagen, Lyngby.

g)PlanerforstØjbekæmpelse.

Grundejerforeningens bestyrelse har været til mØde med borg

mester Ole Harkjær samt ledende embedsmænd i kommunen, og ved

mØdet den 17.januar 1979 fremlagde kommunen fØlgende forslag

til stØjbekæmpelse i Hvidegårdsparken.

1.Klampenborgvej.

I henhold til tidligere fremsendte skitse opfØres en 3 meter

hØj stØjskærm mod Klampenborgvej. Teknikerne bedØmmer effek

ten til at være klart stØrst for de to fØrste rækker huse mod

Klampenborgvej, hvorimod den tredie række huse og dem længere

inde ikke vil opnå nogen nævneværdig fordel. I fØrste række
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kan stØjniveauet reduceres fra ca 67 db(A) til ca 60 db(A), hvil

ket svare til ca en halvvering af stØjniveauet eller lydtrykniveau

et. Omkostningerne til stØjafskærmningen vil andrage 1,5 mill. kr,

som måske kunne fordeles med en trediedel til amtet, kommunen og

grundejerne, det vil betyde ca 30 000,00 kr til ejendommene i fØr

ste række og ca lo 000,00 kr til ejendommene i anden række. Det

vil sikkert være muligt at etablere en eller anden form for finan

ciering.

Formanden omtalte herefter et skriftligt forslag fra hr. M.Wiin

gård, nr.71 gående ud på en omprofilering af Klampenborgvej fra

4-sporet til en 2-sporet vej, samt nedsættelse af hastighedsgræn-

sen til 60 km/tm, det vil betyde et reduceret stØjniveau med 4 db(A).

Formanden bad generalforsamlingen tilkendegive, hvilket af de tre

fØlgende forslag bestyrelsen skulle tage til efterretning.

l. StØjskærm med beplantninger på begge sider. Mindre

ændringer i kommunens skitse, især ved hjØrnerne (nr.

2 og 4, 18 og 20, l og 3, 29 og 31).

Kræver almindelig tilslutning og antagelig betaling

af en del af udgifterne. Selv da usikre muligheder

for gennemfØrelse, blandt andet fordi amtet antagelig

vil være bange for uoverskuelige konsekvenser.

2. Omprofilering af Klampenborgvej og lavere hastighed.

3. Henlægning af planerne indtil videre.

2.Motorvejen.

Formanden fremlagde derefter en tegning, som viste to muligheder

for placering af en jordvold mod motorvejen. Det fØrste forslag

gik ud på en 8 meter hØj jordvold, placeret umiddelbart op til

Hvidegårdsparkens bebyggelse. Den ville tage både udsyn og sol,

hvorfor bestyrelsen allerede ved mØdet i kommunen, havde taget

afstand fra dette forslag.

Den anden lØsning er en jordvold på 6 meters højde placeret langs

med motorvejen, dog undtaget stykket ved amtets plads, hvor man

måske kunne supplere med en stØj skærm. Den sydligste trediedel
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af jordvolden er meget tvivlsom, eftersom det pålægger fred

ningsmyndighederne at give den fornØdne tilladelse. Omkostnin

gerne til jordvolden vil andrage 3-4 mill.kr, som helt og hol

dent vil blive afholdt af myndigherne.

Formanden bad herefter generalforsamlingen om at tilkendegive

hvilket af følgende tre forslag bestyrelsen skal tage til ef

terretning.

l. StØjvold ved grænsen til Hvidegårdsparken.

Effektiv lØsning, men forringer udsigt og

giver mindre sol.

2. StØjvold tæt ved motorvejen, knap så effek

tiv, kun dele af kommunens skitse kan gen

nemfØres. Mulighed for gennemfØrelse meget

usikre, blandt andet på grund af hensyn til

frednings- og udsynsinteresser.

3. Henlægning af planerne indtil videre.

Ad. Beretningen.

a) Hr. Jørgen Vindahl,nr.23 kritiserede placeringen af haveaf

faldscontainerne, og fremsatte et forslag om en container til

hver vej. Hr. Vindahl Ønskede endvidere større aktivitet fra

bestyrelsens side med hensyn til fællesarrangementer og især

for bØrnene.

Fru Burchardt,nr.51 foreslog opstilling af to containere om for

året, samt en bedre udnyttelse af friarealerne til gavn for bØr

nene.

Derefter kom der flere indlæg om fællesarrangementer (fastalavns

fester og Sankt Hansaften bål), og den livlige debat fØrte til

at dirigenten bad om en tilkendegivelse af hvor mange der helt

konkret Ønskede disse fællesarrangementer, der var 12 medlemmer

som var direkte interesseret.

Bestyrelsen vil undersØge sagen nærmere.
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Fru M. Suhr, nr.7 rejste spørgsmålet om beplantning af fri

arealerne, men hertil må bestyrelsen beklage at stadsgartne

ren ikke er særligt interesseret i vor beplantningsplan.Be

styrelsen vil arbejde videre med sagen.

b) Henlagt.

c) Henlagt.

d) Hr.H.Buhr var utilfreds med snerydningen på sidevejene i

vinter. Derudover mente hr. Buhr at bladene fra Platantræerne

stadigvæk er et stort problem om efteråret. Vi må konstatere

at der i marts måned er foretaget en meget stærk beskæring af

platantræerne, og det har tidligere vist sig at der er et

flertal for platantræerne.

Bestyrelsen vil holde øje med snerydningen.

e) Henlagt.

f) Henlagt.

g) Hr. A.Mikkelsen, nr.4 gjorde opmærksom på, at han ikke var

interesseret i projektet om en støj skærm, det samme var hr.E.

Bryrups mening og med ham flere andre, hvorfor generalforsam

lingen tilkendegav, at bestyrelsen skulle fortsætte sit arbej

de med forslag nr.2, omprofilering af Klampenborgvej og lavere

hastighed.

Hr. H.Buhr, nr.lol understregede at støjen fra motorvejen var

stærkt forØget de senere år, og derfor måtte en jordvold sup

pleres med støj skærme ved motorvejen, og evt. kombineret med

en fartnedsættelse på motorvejen, den samme tanke var hr.R.

Flindt inde på. Hr.C.Hermann, nr.54 mente at den mest generen

de støj kom fra motorvejsudfletningen, som ikke lader sig dæk

ke med en jordvold.

Hr. B.Gotholdt foreslog herefter bestyrelsen, at man etablerer

en jordvold langs motorvejen, og det var der overvejende enig

hed om, hvorfor bestyrelsen vil arbejde videre med forslag nr.

2, en stØjvold tæt ved motorvejen.
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I og med placeringen af jordvolden er besluttet, kan der tages

skridt til en godkendelse af tennisbanernes placering. Her kræ

ver kommunen en skriftlig godkendelse fra de berØrte medlemmer

i nr.18, 20 og 26.

Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen.

Beretningen godkendtes herefter.

Ad. 3:

Foreningens regnskaber for 1978 blev gennemgået af kasseren hr.

Poul Bech. Årets underskud skyldes primært gartnerarbejde på

friarealerne. Det er tredie år i træk der er underskud.

Det oplystes at regnskaberne er blevet revideret af statsauto

riseret revisor Tage Andersen.

Regnskaberne godkendtes.

Ad. 4:

Kasseren Ønskede ikke noget vederlag for sit arbejde for for

eningen.

Ad. 5:

Bestyrelsen foreslog kontingentet forhØjet til 120,00 kr pr.

år, hvilket blev vedtaget.

Ad. 6:

Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål eller forslag.

Ad. 7:

Formanden meddelte at han selv måtte trække sig tilbage på

grund af en længere udlandsrejse, men iØvrigt var de fire

andre bestyrelsesmedlemmer villige til genvalg, til nyt

bestyrelsesmedlem foreslog formanden hr. K.Almer Nielsen,

hvilket bleveenstemmigt vedtaget.
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Ad. 8.

Hr. Tage Andersen valgtes som foreningens revisor.

Ad. 9:

Det blev nævnt at bommene (stolperne) manglede på stien mod

vest. Bestyrelsen vil undersØge sagen.

Formanden sluttede mØdet med at takke hr. K. Almer Nielsen

for dirigent hvervet.

mØdet hævet

/Ar .

(. .ve. trt:.-(

Lene



A. Efter generalforsamlingen holdtes bestyrelsesmØde, og be

styrelsen konstituerede sig som fØlger:

Formand hr.J.HolbØll tlf.882715

Næstformand

hr.Torben Skovgaard tlf.885512

Kasserer

hr.Poul Bech tlf.872307

Menig

fruLeneGotholdt tlf.883335

Sekretær

hr.K.Almer Nielsen tlf.883902

B. Bestyrelsen vil snarest tage kontakt med kommunen for at

meddele resultatet fra generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB: Husk venligst, containerplanen for 1979.

28. &29.april

27.

&28.oktober2container}

lo.

&ll.november

24.

&25.november


