
Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalfor

samling tirsdag den 6 marts 1984, kl. 19.30 på Hotel Fortunen.

D A G S O R D E N

1. valg af dirigent

2. beretning for 1983

3. regnskab for 1983

4. fastsættelse af vederlag til kassereren

5. fastsættelse af kontingent for 1984

6. eventuelle forslag (§8)

7. valg af bestyrelse ( § 15)

8. valg af revisor

9. eventuelt

ad 1. valg af dirigent

Jørgen Holbøll bød velkommen til den ordinære generalforsamling

og foreslog på bestyrelsens vegne K. Almer Nielsen nr. 10 som

dirigent.

K. Almer Nielsen blev enstemmigt valgt, og konstaterede, at

generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

ad 2. beretning for 1983

formandens beretning:

I det forløbne år er en af de sager vi har arbejdet på i mange

år endelig lykkedes, vi har nu fået en tennisbane. Grundejerforening

en vil nu rette en tak til tennisudvalget Torben Skovgaard,

Poul Bech, Egon Bryrup og Varnø for det store arbejde, de har

udført.

Grundejerforeningen har kun været fødselshjælpere til dette

projekt, hvor tennisklubben har fået et lejemål direkte med

kommunen, således at grundejerforeningens medlemmer intet risikerer

økonomisk ved dette arrangement.



Under eventuelt vil Torben Skovgaard i øvrigt orientere mere

om tennisklubben.

På generalforsamlingen sidste år nævnte jeg, at kommunen havde

planer om at lave en beplantning i sydskellet af Grundejerfor

eningens område, dette skulle ske med et syrenhegn. Vi kan

nu oplyse, at dette er opgivet, og vi vil alene få en beplantning

omkring tennisbanen.

Vi har rettet en klage til Københavns Amt om den forøgede støj

fra Klampenborgvej på grund af den udførte overfladebelægning.

Svaret fra Amtet har end ikke været beklagende og de afviser

af økonomiske grunde at foretage ændringer.

Grundejerforeningens område er jo et kønt område med veje med

træer, som jeg vender tilbage til om lidt, men er også med

græsrabatter og levende hegn mod parcellerne. Rabatterne er

mange steder fint holdt flere steder endog meget sirligt, men

der er steder hvor græsset slet ikke bliver holdt, ligesom

beplantningen i haven rager for langt ud over fortovene.

Jeg er derfor blevet anmodet om at komme med en henstilling

om at beskære hegnene ud mod vejene og holde græsset.

Sten i rabatterne er ikke tilladt i følge politivedtægten,

og der har, medens vi havde sne, været et par påkørsler af

d~verse hvidmalede sten med beskadigelser på vognene for flere

tusinder kroner. De pågældende grundejere pådrager sig det

økonomiske ansvar for skaderne, såfremt stenene ikke fjernes.

Med hensyn til træerne i haverne har et af vore medlemmer påpeget,

at store træer gør haverne "sure" muligvis også naboerne, samt

at det kan blive en dyr spøg at fælde for store træer.

Jeg anbefalede derfor at fælde i tide og eventuelt foretage

nyplantning.



Det samme medlem kunne tænke sig at vi permanent havde containere

til haveaffald og stort affald.

Dette har være drøftet tidligere med det nuværende antal containere

til følge, og vi må ikke glemme at det er ret bekosteligt.Det

er den næststørste post på vores regnskab.

Storaffald kan man få afhentet af kommunen uden udgift, og

det må ikke henlægges i haveaffaldscontainere.

Med hensyn til vejtræerne har stadsgartneren udarbejdet seks

forskellige forslag til hvorledes træer kan behandles, og der

henvises her tiL vedlagte notat fra stadsgartneren.På gene

ralforsamlingen blev notatet illustreret med tegninger af de

forskellige beskæringsmuligheder. I tilslutning til formandens

beretning skulle der i henhold til dagsordenen foretages af

stemning om beskæringsmulighederne, og bestyrlsen fremlagde

forslag om at man vedtog det af stadsgartneren nævnte forslag

med en kraftig topbeskæring af træerne på sidevejene.

Nr. 101 Buhr stemte for at man fjernede flest mulige træer

bortset fra træerne på stamvejen. Med hensyn til containere

mente han ikke, at man kunne udvide servicen.

Nr. 62 Flindt henviste til et specielt træ på stamvejen, som

stod midt i fortovet og som burde fjernes. 5. Erik Nielsen

var enig med Buhr.

Formanden bemærkede at kommunen havde påtaleret og vi ville

formentlig ikke kunne få tilladelse til at fælde alle træer.

60 Olivar~us ønskede træerne væk, det var ikke tilstrækkeligt

at fælde træerne på sydsiden. 58 Zilstorff gik ind for kraftig

topbeskæring, og var som Buhr tilfreds med den nuværende container

ordning.



Nr. 87, Jepsen spurgte om omkostningerne ve~ beskæringen og

foreslog, at man også foretog topbeskæring af træer på stamvejen.

Nr. 107, Wonsild fandt at bestyrelsen havde gjort afstemningen

for restriktiv ved ikke at åbne adgang til afstemning om total

fjernelse af træerne. Nr. 34, Claus Arup refererede fra protokol

len, afstemningen foretaget på generalforsamlingen i 1982,

hvor et flertal havde erklæret sig for at beholde træerne.

Bestyrelsen havde derfor ikke villet genoptage denne afsteming

med mindre det var blevet foreslået fra medlemsside. Efter

nogen yderligere diskussion blev der foretaget afstemning,

hvor 23 stemte for bestyrelsens forslag om topbeskæring af

træerne, 3 imod, medens 10 ikke stemte.Buhr fremsatte ønske

om en tilkendegivelse fra forsamlingen om at bestyrelsen burde

arbejde for fældning af flere træer. 64 Hans Arup fremhævede

at stadsgartneren havde udtalt at fældning forudsatte at de

resterende træer ikke blev topbeskåret, hvorfor den allerede

skete vedtagelse formentlig udelukkede forslag om fældning

af træer. Foreslaget blev stillet til afstemning, hvor 9 stemte

for at der skulle arbejdes for fældning af flere træer 25 imod

medens 2 ikke stemte. Formandens beretning blev herefter god

kendt.

ad 3. regnskab for 1983

Regnskab fra 1983 blev forelagt af kassereren Torben Skovgaard.

Nr. 109, Fløystrup anførte at selvom vejbebyggelsen var opført

med nul på regnskabet, ville han dog påtale at vejbelysningen

blev tændt og slukket på ejendommelige tidspunkter. Formanden

havde bemærket dette og ville påtale det. Regnskabet blev herefter

godkendt.

ad 4. vederlag til kassereren

Efter forslag fra bestyrelsen med tilslutning fra kassereren

vedtoges det fortsat at hvervet var ulønnet.

ad 5. fastsættelse af kontingent for 1984

bestyrelsen foreslog uændret kontingent stort kr. 275,00 pr.

parcel, hvilket blev vedtaget enstemmigt.



ad 6. eventulle forslag

Der var indkommet et forslag om indførelse af hastighedsbegræns

sende foranstaltninger. Nr. 42 Schyberg motiverede et forslag

om opsættelse af skilt med hastighedsbegrænsning og eventuel

indførelse af hastighedsbegrænsende hindringer for vejene.

Det var ikke tilstrækkeligt, at man på generalforsamlingen

og i det udsendte referat henstillede til medlemmerne at køre

langsomt, idet disse henstillinger ikke nåede frem til gæster,

håndværkere og andre ikke medlemmer, ligesom enkelte medlemmer

ignorerede henstillingerne. Efter diskussion af spørgsmålet

vedtoges det at bestyrelsen skulle arbejde for opstilling af

et 30 km begrænsningsskilt med underskilt "legende børnlt.

ad 7. valg af bestyrelse

Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Holbøll nr. 12 og Torben

Skovgaard nr. 46. Kirsen Reesen og Ken Christensen var flyttet

og Claus Arup ville fraflytte i løbet af kort tid, hvorfor

der nyvalgtes Bjarne Gotholdt nr. 44, Kirsten Flindt nr. 42

og Erik Jepsen nr. 87.

ad 8. valg af revisor

Til revisor genvalgtes stats.aut. revisor Tage Andersen nr.

81.

ad 9 eventuelt

Nr. 99 Thiele forespurgte om bestyrelsen ville foretage sig

noget i anledning af at der færdedes mange ryttere på gangstierne

omkring Hvidegårdsparken.Bestyrelsen ville rette henvendelse

til kommunens rideskole på Stenrødgård. Nr. 86 Bjerg-Pedersen

forespurgte om man kunne forbedre snerydningen i Hvidegårds

parken, formanden oplyste at kommunen fortog snerydning, når

den havde ryddet de offentlige veje, men da kommunen i år havde



kunnet klare sneen med saltning var der ikke foretaget snerydning.

På private veje måtte der ikke saltes, og derfor havde der

været et problem i år. Nr. 42 Schyberg spurgte om der blandt

Grundejerforeningens medlemmer var stemning for at gå over

til naturgas. Det blev oplyst, at introduktionsrabatten gjaldt

fra 1. april 1984 og fem år frem fra denne dato, og beregninger

viste at fyring med gas til introduktionsprisen formentlig

kunne forrente og afskrive installationen indenfor denne femårs

periode, samtidig ville man få en renere forbrænding og undgå

miljøgener. Vejledende afstemning viste at 14 gik ind for naturgas

indenfor de næste to år, medens 8 ville bibeholde oliefyreing.

Nr. 46 Torben Skovgaard redegjorde for etablering af Hvidegårdspar

kens tennisklub, hvoraf anparterne a kr. 10.000,00, som gav

ret til at spille på de mest attraktive tidspunkter var udsolgt,

mendens der endnu var ledige B-Anparter a kr. 4.500,00, som

gav ret til at spille i den øvrige tid. Såfremt der tegnede

sig flere interesserede til A-Anparter ville man overveje at

anlægge endnu en tennisbane. Man havde for at sikre antallet

af medlemmer indført en klausul om at medlemmer kun måtte spille

med personer bosiddende i Hvidegårdsparken eller Trongårdparken,

såfremt disse personer tillige var medlemmer af klubben og

dermed anpartshavere. Nr. 32 Gøransson fremhævede at medlems

skabet i tenisklubben vil være et aktiv for de enkelte huse

og anbefalede medlemmerne at tegne anparter i tenisklubben.



Da dagsordenen herefter var udtømt hævede dirigenten generalfor

samlingen, og gav ordet til formanden som takkede dirigenten

for god ledelse af generalforsamlingen.

Jørgen Holbøll
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