
Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsam
ling mandag den 25. marts 1985, kl. 19.30 på Hotel Fortunen.

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent
2. Beretning for 1984
3. Regnskab for 1984
4. Fastsættelse af vederlag til kassereren
5. Fastsættelse af kontingent for 1985
6. Eventuelle forslag (§ 8)
7. Valg af bestyrelsen (§ 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 Egon Bryrup nr. 18 som dirigent.
Egon Bryrup blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalfor
samlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2: Beretning for 1984

Formandens beretning:

Det mest synlige, der er sket i 1984 i vor forening, er beskæringen
af vej træerne på boligvejene, således som vi vedtog det på general
forsamlingen den 6. marts 1984.

Formanden finder beskæringen vellykket, og den skal så følges op
med mindre beskæringer med passende mellemrum ca. hvert 4. - 5. år.
Som ventet var dette en bekostelig affære, og det meste af vor for
mue gik til denne beskæring.
Arbejdet blev udført af skovtekniker Lars Nørholm.

Da vi så kort tid efter fik meddelelse fra kommunen om, at udgiften
til vejvedligeholdelsen næsten var fordoblet, og vi ikke kunne for
handle os ud af dette, var vi nødsaget til at opkræve et ekstra
kontingent på kr. 160,00 for at dække denne stigning.

Et andet punkt, der blev drøftet på generalforsamlingen sidste år,
var opsætning af 30 km-skilte ved indkørslen til Hvidegårdsparken.
Vi har rettet henvendelse herom til kommunen og blev derfra henvist
til politiet, der ville foretage en vurdering af sagen.
Vi har ikke kunnet få tilladelse til at opsætte sådanne skilte,
men vi henvises til at etablere såkaldte stilleveje med bump på kø
rebanerne.
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Side 2

Politiet begrunder dette med bl.a. følgende:

1) Det er ikke ønskel igt med flere hastighedsskil te end absolut
nødvendigt.

2) Det vil ikke være muligt at kontrollere, om begrænsningerne
bliver overholdt.

3) Det er antageligt beboerne selv, der kører for stærkt, da vi
ikke har nogen gennemkørende trafik.

Formanden er af den opfattelse, at vi helt klart må acceptere po
litiets synspunkter, det er jo rigtigt.
Anlæg af bump - vi skal have mindst 6 stk. - vil være en meget be
kostelig ting for foreningen (ca. kr. 50.000,-), men formanden un
derstreger kraftigt, at man opfordrer beboerne til at køre med en
vis rimelig lav hastighed.

Snerydning har igen været ,noget af et problem.
Som tidligere har vi en aftale med kommunen om, mod betaling fra
os, at gruse stamvejen, når vi anmoder om det.
Tidligere har vi så fået ryddet vejene for sne, når kommunen havde
gjort det på dens egne veje. Det er der ikke råd til mere.

Efter en del forhandlinger er det så lykkedes os at få en ordning
med Dyrehavegård, så denne mod betaling vil feje sne på vore veje,
når vi anmoder om det.

I løbet af året har vi fået en del henvendelser både fra beboerne
og fra andre.
Fra beboerne drejer det sig bl.a. om:
Arkitekt Hans Frederiksen, nr. 15, gør opmærksom på en artikel i
Politiken den 25. marts 1984 om, at store træer er uegnede i villa
haver og kan være meget kostbare at fjerne, når de bliver for sto
re, og det begynder jo at være tilfældet hos os nu.
Samtidig må vi jo alle tænke på naboerne og sørge for, at vore
træer ikke skygger alt for meget hos naboerne, ligesom med vejtræ
erne.
Det er derfor en god ide at kigge på træerne i sin have - eventuelt
fælde, så de ikke generer naboen. Formanden opfordrer kraftigt til
dette, og opfordrer samtidig til beskæring af levende hegn ud til
fortovene, så hegnet (beplantningen) ikke rager ud over fliserne.

Overlæge H. O. Bang, nr. 43, ønsker oprensning af søen ved Hvide
gården, dette er foretaget af kommunen. Senere oplyser H. O. Bang,
at kommunen vil foretage bekæmpelse af husskader (fuglene). En hen
vendelse til kommunen har resulteret i, at dette vil ske.

Udefra har vi fået henvendelse fra:
Dyrehavegård, der dyrker markerne omkring Hvidegårdsparken, har
henstillet, at børn ikke leger i markerne. Det giver skader i af
grøderne med direkte økonomisk tab til følge.
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Side 3

Calpam vil tilbyde os olieleverance med rabat og andre serviceydel
ser, hvilket dog næppe er så aktuelt mere, nu hvor mange vil eller
er overgået til gas.
Arkitekt V. Ingman havde tilbudt os varmesyn, medens der endnu var
statstilskud, dette er dog noget, som den enkelte selv må arrange
re, hvis det ikke allerede er sket. Statstil skuddet er i øvrigt
bortfaldet pr. 1. januar 1985.

Hiljøforeningen for Lyngby-Taarbæk Kommune vil gerne have os som
medlemmer. Det er dog formandens opfattelse, at dette bør overla
des til hvert enkelt af vore grundejere at tage stilling til dette.

"Nytårskomi teen" har afholdt nytårsfyrværkeri på marken syd for
skibslaboratoriet og ville have os til at deltage ved at betale kr.
1.000,00 for at kigge med. Dette har vi afslået og henvist til, at
dette ikke kunne komme ind under vort arbejde. Fyrværkeriet kunne i
øvrigt ikke ses på grund af snevejr.

Noget, der derimod er os særdeles vedkommende, er det griseri, der
finder sted omkring de containere, foreningen lader opstille i for
udbestemte weekend'er. Når containerne er fyldt op, flyder det ofte
med haveaffald udenfor. Det kan vi ikke lade blive liggende, og det
koster dyrt at få fejet op. vi bør alle drage mere omsorg for, at
affaldet kommer i containerne og ikke udenfor. Taber vi noget, så
skal det samles op og lægges i containeren.
Disse containere er beregnet til vort haveaffald. Af andre mulig
heder har vi abonnementsordning med kommunen, og tilsammen skulle
det kunne dække grundejernes behov.
Vi kan derfor ikke acceptere, at der henkastes store mængder affald
ved stiern eller på skråningerne til Thordals mose. Sidste år måtte
vi betale kr. 1.200,00 - 1.300,00 til kommunen for at få dette af
fald fjernet igen.
Det kan ikke være meningen, at enkelte af vore grundejere skal be
laste den fælles kasse med et sådant beløb.
Der må fremover ikke henkastes affald på de omkringliggende arealer.

Til sidst orienteredes om, at KTAS har planer om at etablere et hy
bridnet - også i vort område - og det kan forventes at kunne være
klart omkring årsskiftet 85/86, under forudsætning af, at der er
tilstrækkelig tilslutning fra beboernes side (mindst 30%). Hybrid
nettet er bL a. beregnet til TV-modtagel ser fra sateli tter m.v.
Tilslutningen vil andrage en årlig udgift på kr. 400,00 - 500,00.
Vi vil gerne høre, om der er interesse for en til sIutning, eller
om man ønsker en nærmere orientering herom, hvorefter vi vil for
midle dette.

Sluttelig tak til bestyrelsen og revisoren for arbejdet i det for
løbne år, ikke mindst tak til Torben Skovgaard, der som kasserer har
trukket det største læs.

• •• 4



Side 4

NB: Formanden gjorde opmærksom på, at vi til næste år har 25 års
jubilæum, og såfremt der er interesse og tilslutning hertil,
kunne vi markere dette ved en måske lidt festligere general
forsamling.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Ad 3: Regnskab for 1984

Regnskab for 1984 blev forelagt af kasseren Torben Skovgaard, som
redegjorde for det store underskud, som dels skyldtes vejvedlige
holdelse og dels beskæring af platantræerne.

Ad 4: Vederlag til kasseren

Efter forslag fra bestyrelsen og med til sIutning fra kassereren
vedtoges det, at hvervet fDrtsat er ulønnet.

Ad 5: Fastsættelse af kontingent for 1985

Bestyrelsen foreslog kontingentet forhøjet til kr. 500,00 pr. par
cel, hvilket blev vedtaget.

Ad 6: Eventuelle forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Til bestyrelsen genvalgtes Jørgen Holbøll, nr. 12, og Torben Skov
gaard, nr. 46, Bjarne Gotholdt, nr. 44, Kirsten Flindt, nr. 62, og
Erik Jepsen, nr. 87.

Ad 8: Valg af revisor

Til revisor genvalgtes statsaut. revisor Tage Andersen, nr. 81.

Ad 9: Eventuelt

Torben Skovgaard, nr. 46, redegjorde for det første år i Hvide
gårdsparkens tennisklub og bemærkede, at der endnu er ledige B-an
parter a kr. 4.5 o O,o O. Sv. Gøransson, nr. 32, bemærkede, at med
lemsskabet i tennisklubben er et aktiv. Han bemærkede også, at vi
fortsat er generet af hundeefterladenskaber. Beboere med hunde an
modes om at holde deres hunde i snor på området og lade dem besør
ge på friarealerne mod skoven - så vidt muligt.
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Side 5

En beboer bemærkede, at han ikke var tilfreds med hastighedsbe
grænsningen i området.
Man blev enige om at henvende sig til Hvidegården og dens ansatte,
og der henstille kraftigt, at de dels kører langsomt og forsigtigt,
og dels tager hensyn til veje og rabatter med de tunge vogne.
Man foreslog også, at man benyttede parkeringspladsen på stamvejen
til aflastning af holdende biler, da der nemt kan være børn, der
løber ud på vejen bag holdende biler, og derfor ikke kan ses. At
ter en opfordring til at køre langsomt - især er det vist den "un
ge generation", der har lidt for meget fart på.

Egon Bryrup, nr. 18, bemærkede, at hans gæster altid benytter par
keringspladsen - endog havde der stået biler i op til 8 dage.

Man bemærkede, at naturgassen nu så småt er i gang i Hvidegårdspar
ken.

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævede dirigenten generalfor
samlingen og gav ordet til formanden, som takke dirigenten for en
god ledelse af generalforsamlingen.

Jørgen Holbø_l_l~~_
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