REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings
ordinære generalforsamling
tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på
Hotel Fortunen
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ad 1. Valg af dirigent
Jørgen Holbøll bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Flemming Christensen valgt som dirigent.
Flemming

Christensen,

nr. 54, blev enstemmigt

Flemming Christensen konstaterede,
var lovligt indvarslet.
ad 2. Beretning
Formandens

valgt.

at generalforsamlingen

for 1982

beretning:

"I det forgangne år har der ligesom tidligere været holdt
møder m.v. med kommunen om tilladelse til udførelse af en
tennisbane. Herom vil Flemming Christensen som repræsentant
for Tennisklubben
senere på aftenen informere nærmere.
Under samtalerne med kommunen er den nye stadsgartner
fremkommet med planer om at etablere en beplantning af syrener
langs sydsiden af Hvidegårdsparken.
Der vil af besparelseshensyn
ikke ske noget i indeværende år,
men bestyrelsen vil gerne høre de fremmØdte om deres syn på
en sådan beplantning.
Grundejerforeningens
bestyrelse har været indbudt til et
møde om fællesantenneanlæg
af de 2 grundejerforeninger
omkring Fortunen.
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Man har i Fortunen
på nuværende tidspunkt problemer med
at modtage et af Sverigesprogrammerne
på grund af skoven,
og da der i nogen fremtid tillige vil blive et problem med
at modtage Satelit-TV, som kræver meget store parabolantenner, afholdt man et møde for at undersøge mulighederne
for at etablere en antenneforening.
Projektet
tidspunkt

ville dog blive så dyrt,
ikke var aktuelt.

at det på nuværende

Siden sidste generalforsamling
har vi fået nedlagt gasledninger i vore veje. Vi har tidligere bl.a. ved møde på
Jonstrup Seminarium haft mulighed for at få oplysninger om
gasopvarmning,
ligesom Hovedstadsregionens
Naturgas I/S, HNG,
har oplyst de enkelte om dette, hvorfor vi ikke i bestyrelsen mener vi kan give Dem bedre information end De allerede
har fået.
Grundejerforeningen
har haft containere til haveaffald som
tidligere, og bestyrelsen mener vi skal fortsætte med dette.
Såfremt der ikke vil være indvendinger imod dette, vil de
første containere blive opstillet i weekenden efter påske.
I januar havde vi en henvendelse fra politiet om kritik af
placering af en radarvogn til hastighedskontrol
ved indkørslen til Hvidegårdsparken.
Vi mener ikke vi bør lægge
politiet hindringer i vejen for at udføre deres arbejde.
Platantræerne
er stadig på spil. Der er flere, der ønsker,
at disse skal skæres noget ned, især de, der er placeret
på nordsiden af de øst/vestgående
veje. Vi har drøftet
dette med stadsgartneren,
der kommer med en faglig udtalelse
om dette senere.
Og et hjertesuk, dels fra bestyrelsen, men også fra et af
vore medlemmer, der ringede mig op i går aftes om at henstille, at græsslåning bØr undgås
lørdag mellem

kl. 12 og 15

søndag mellem

kl. 12 og 16.

og

For egen regning vil jeg henstille, at andre værktØjer, der
støjer ligesom græsslåmaskiner,
heller ikke anvendes i de omtalte timer."
Benny Brerup, nr. 16, sagde, at hunde udgjorde en stor plage
med hensyn til forrettelse af nødtørft irabatterne.
Bestyrelsen ville indskærpe, at hundeejere drog omsorg for,
at deres hunde ikke lØb løsgående omkring til gene for andre.
Hr. Grunnet, nr. 111, spurgte, om der var nyt vedrØrende
støjvolden mod Helsingørvejen
samt om der bestyrelsen bekendt
kunne forventes dispensation for kravet om opgravning af
20 år gamle olietanke.
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Jørgen HolbØll, nr. 12, svarede, at kommunen af Økonomiske
årsager har sagt nej til udførelse af en stØjvold. Der kan
desværre heller ikke til næste år forventes midler hertil.
Vedrørende opgravning af olietanke var det bestyrelsens opfattelse, at kommunen i stigende grad ikke var sindet at forlænge fristen for opgravning. Derimod var der mulighed for
gennem HNG at få stillet en tank til rådighed frem til det
tidspunkt, hvor naturgassen i 1984 blev en realitet.
Hr. Buhr, nr. 101, oplyste, at han 2 gange havde fået udsættelse for opgravning af sin olietank, men at kommunen samtidig med den 2. dispensation
havde præciseret, at yderligere
dispensation
ikke ville blive givet. Hr. Buhr sagde, at det
var en meget dårlig ide at lukke Hvidegårdsparken
af mod
syd med en syrenhæk, og nævnte at dette formentlig var i
strid med en udsigtsdeklaration.
Hr. Steengaard Hansen, nr. 105, Egon Bryrup, nr. 18 m.fl~7
udtalte, at det var en dårlig ide med stadsgartnerens
tanke
om en syrenhæk.
Benny Brerup, nr. 16, oplyste, at beplantningen
mod Klampenborgvej ved amtets plads for en stor dels vedkommende var
gået ud, og henstillede, at der blev genplantet.
Jørgen Holbøll, nr. 12, takkede for de fremførte synspunkter,
og nævnte, at de ville indgå i det videre arbejde.
ad 3. Regnskab for 1982
I kassererens fravær gennemgik Claus Arup det udsendte og
reviderede regnskab, som udviste et overskud på kr. 6.369,30.
Regnskabet

blev enstemmigt

ad 4. Fastsættelse

godkendt.

af vederlag

til kassereren

Bestyrelsen foreslog uændret vederlag, kr. 0,00, hvilket
generalforsamlingen
enstemmigt tilsluttede sig.
ad 5. Fastsættelse

af kontingent

for 1983

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, stort, kr. 275,00.
Generalforsamlingen
vedtog enstemmigt kontingentet.
ad 6. Eventuelle

forslag

(§

Der var ikke til bestyrelsen
ad 7. Valg af bestyrelse

(§

8)
fremkommet

forslag.

15)

Jørgen Holbøll oplyste, at K. Almer Nielsen ikke Ønskede genvalg, men at den resterende bestyrelse var villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslog, at Flemming Christensen nyvalgtes til
bestyrelsen.
Generalforsamlingen

vedtog

enstemmigt

bestyrelsens

indstilling.

-4ad 8. Valg

af revisor

Tage Andersen

blev enstemmigt

genvalgt

som revisor.

ad 9. Eventuelt
Hr. Schyberg, nr. 42, foreslog, at bestyrelsen undersØger
mulighederne
for allerede nu at etablere et lokalt kabelTV-net i Hvidegårdsparken.
K. Almer Nielsen redegjorde for bestyrelsens
overvejelser i
den retning. Det var bestyrelsens
holdning nøje at fØlge udviklingen, idet bestyrelsen anså det for at være en grundejerforenings
opgave at fremkomme med forslag/oplæg
til en
antenneforening.
Bestyrelsen var dog af den opfattelse, at
før lovgivningen var bragt på plads og den tekniske udviklig med billiggørelse
af komponenter,
såsom parabolantenner, var det næppe det rigtige tidspunkt at foretage en
sådan investering.
Hr. Schybe~g, nr. 42, m.fl., påtalte, at der blev kØrt altfor
stærkt i Hvidegårdsparken,
og henstillede a~ der blev gjort
en ind~ats af hensyn til børnene for at begrænse farten.
Jørgen Holbøll, nr. 12, udtrykte, at der givet var mange af
Hvidegårdsparkens
beboere, som kØrte altfor stærkt, og han
fandt, at der gennem referatet kraftigt måtte opfordres til,
at alle afpassede deres hastighed rimeligt efter forholdene.
Hr. J. Frank, nr. 63, udtrykte, at det var uhensigtsmæssigt
at
afholde generalforsamling
i påskeugen og fandt, at det lave
fremmøde beviste dette.
Jørgen Holbøll svarede, at generalforsamlingen
skulle afholdes inden udgangen af marts måned og at det ikke havde været
muligt at lægge generalforsamlingen
tidligere. Bestyrelsen
ville have bemærkningen in mente til næste år.
ba ingen herefter begærede
dagsordenen for udtømt.
Generalforsamlingen

ordet,

konstaterede

dirigenten

hævet kl. 20,35.
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K. Almer Nielsen

7-4-1983.

Efter generalforsamlingen
sig som fØlger;

har bestyrelsen

konstitueret

" hr. nr.
34
kasserer
29
12
54
46
02-885512
Resen
02-879721
02-880042
02-882715
Christensennr.
K.
J.
Formand
hr.
C.
T.
Fl.
HolbØll
Arup
tlf;
Skovgaard
og nr.

Containerplan:
Der opstilles

containere

på fØlgende

dage i 1983.

9 + 10 april
30 april + l maj
22 + 23 oktober
5 + 6 november
19 + 20 november
bestyrelsen

henstiller:

Kast ikke hele buske
Overfyld

og træer i containeren

ikke containeren

Hold ryddeligt

omkring

containeren

Desuden orienteres om, at det tidligere er vedtaget
at sØge at undgå stØj fra plæneklippere:
lØrdage

mellem

kl 12 og 15 samt

sØndage

mellem

kl 12 og 16

Med venlig
bestyrelsen

hilsen

