Referat
samling

af Hvidegårdens, Grundejerforenings
ordinære general fortirsdag den 8. april 1986, kl. 20.00 på Hotel Fortunen.
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Valg af dirigent
Beretning for 1985
Rengskab for 1985
Fastsættelse af vederlag til kassereren
Fastsættelse af kontingent for 1986
.
Eventuellt forslag (§ 8)
Valg af bestyrelse (§ 5)
Valg af revisor
Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent
Jørgen Holbøll bød velkommen til den ordinære generalforsamling,
foreslog på bestyrelsens vegne Egon Bryrup som dirigent.

og

Egon Bryrup bleveenstemmigt
valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men at tidspunktet for dens afholdelse, i løbet af marts måned, var overskredet •.
på spørgsmål fra salen om årsagen til den forsinkede afholdelse af
generalforsamlingen
oplyste formanden, at tidsnød og påskens place~
ring i den sidste del af marts måned havde gjort, at man måtte udskyde generalforsamlingen.
Forsamlingen,

som omfattede

Ad 2: Beretning
Formandens

ca. 65 personer,

accepterede

dette.

for 1985

beretning:

Det forløbne år har været meget
henvendelser fra medlemmerne.

roligt,

og der

har

kun været

:Eå.

Bestyrelsen har lejlighedsvis været i kontakt med kommunen vedrørende vejvedligeholdelse,
naturgas samt fortolkning i forbindelse
med det nye "småhus-reglement".
.
.
Kommunens henvendelse vedrørende bortskydning af husskader , som af
mange anses for at være en stor plage, har resulteret i en kontakt
til Bagsværd Jagtforening.
Foreningen har imidlertid betinget sig,
at man inden bortskydning af skader skal have den enkel te grundejers tilladelse til at foretage skydning på den pågældende parcel.
Dette anses for at være meget kompliceret,
og der er ikke kommet
noget konkret ud af kontakten.
Fra forskellig side anføres endvidere, at bortskydning af husskader
kun har ganske kortvarig effekt, og at man kort tid efter har en
lige så stor bestand.
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Side 2

Formanden oplyste, at man så godt som ingen henvendelser har haft
vedrørende plantantræerne, hvilket tages som udtryk for, at den foretagne beskæring har dæmpet interessen for dette problem noget.
Formanden finder den foretagne beskæring hensigtsmæssig og oplyste,
at beskæringen må følges op med få års mellemrum. Den noget hårdhændede beskæring har ikke over alt givet et lige smukt resultat,
og beskæringen burde måske have været gennemført noget tidligere.
De efterfølgende beskæringer vil dog ifølge formanden give træerne
et mere harmonisk udseende. Beskæringen har imidlertid givet mere
lys i haverne, hvilket generelt er hilst velkomment.
Hvad angår vintervedligeholdelse
oplyste formanden, at man har haft
glæde af den trufne aftale vedrørende snerydning og grusning m.v.
Ordningen indebærer, at der er sikkerhed for, at vejene i tilfælde
af snefald bliver fejet i løbet af dagen, og at der alene foretages
grusning af stamvejen.
~
Containerordningen
fungerer tilsyneladende
blive fortsat i løbet af 1986.

efter

hensigten

og vil

Formanden oplyste, at vanskelighederne
med at komme af med haveaffaldet indebærer, at medlemmerne fremover må være meget nøjeregnende med arten af det affald, der lægges i containerne. Dette skal
alene være rent haveaffald • Ubrandbart materiale som murbrokker i
gamle havemøbler m.v. må ikke henlægges. Hvis sådant ubrandbart affald henlægges i containerne, vil dette medføre, at affaldet skal
køres til fjernere lossepladser, hvilket indebærer en merudgift på
ca. kr. 5-600 pr. container samt ekstra kørsel.
Formanden gentog tidligere års opfordring
sørge for, at pladsen omkring containerne
der ikke skal betales for ekstra oprydning.

til medlemmerne
om
holdes ren, således

at
at

I tilknytning til formandens beretning rejstes der fra flere sider
kritik af, at bestyrelsen i det forløbne år ikke har foretaget sig
yderligere for at hindre, at der køres for stærkt i Hvidegårdsparken.
Formanden oplyste, at det punkt på ingen måde er negligeret af bestyrelsen, men at man ved sidste generalforsamling
havde redegjort
for omkostningerne
og ulemperne ved at etablere bump, og havde opfattet det sådan, at generalforsamlingen
ikke havde ønsket at etablere de bekostelige bump. Man havde ligeledes oplyst, at politiet
ikke vil acceptere skilte med hastighedsbegrænsning.
Flere medlemmer fandt ikke denne redegørelse fyldestgørende, og anførte, at der nu måtte træffes forebyggende foranstaltninger,
inden
der sker ulykker. Muligheden for at etablere enkelte færre bump på
strategisk rigtige steder og andre forskellige forslag drøftedes •
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Side 3

En langvarig diskussion om udformningen af eventuelle forebyggende
foranstaltninger
mundede ud i, at formanden opfordrede særligt interesserede medlemmer
til at danne en initiativgruppe,
som kunne
bistå bestyrelsen med konkrete realisable
forslag til forbyggende
foranstal tninger. Dette accepterede s af forsamlingen, der pålagde
bestyrelsen at søge sådanne foranstaltninger
fremmet.
Flere medlemmer føler sig generet af en overhåndtagende
parkering
på de grønne arealer foran Hvidegården.
Parkering på disse arealer
har medført, at arealerne er helt opkørte og plørede. Formanden lovede at kontakte Hvidegården for at søge at bringe denne parkering
til ophør.
Et medlem opfordrede bestyrelsen til at rette henvendelse
munen for at få søen ved Hvidegården oprenset.

til kom-

Et medlem stillede spørgsmål i forbindelse med fortovenes vedligeholdelse, og formanden understregede,
at det påhviler de enkel te
medlemmer at vedligeholde
fortovene foran parcellerne. Dette indebærer, at buskbeplantninger,
hække m.v. skal holdes tæt til skel,
således at grene ikke rager ud over fortovsfliserne.
Det påhviler
også de enkelte medlemmer at sørge for, at fliserne ikke overgroes
af græs m.v.
I den forbindelse anførte et medlem, at kommunens vedligeholdelse
af fortovene omkring de grønne arealer på stamvejen, er blevet væsentligt ringere i det forløbne år. Formanden lovede at kontakte
kommunen herom.

Ad 3: Regnskab

for 1985

Regnskab for 1985 blev forelagt af kassereren Torben Skovgaard, som
oplyste, at sidste års store underskud nu er ændret til et overskud
på ca. kr. 6.240,-. Dette skyldes især, at regnskabet i år ikke har
været belastet af en stor udgift til træbeskæring.
Også posten
"vedligehodelse
af friarealer" er i år væsentlig lavere, hvilket
skyldes, at der ikke længere henkastes haveaffald ved nedgangen til
Tordals Mose.
Regnskabet

blev godkendt.

Ad 4: Vederlag

til kassereren

Kassereren anførte, at det vil
hvis hvervet fortsat er ulønnet.

blive

svært

Forsamlingen vedtog herefter, at der tildeles
honorar på 2 flasker god rødvin.

at

finde

en afløser,

kassereren

et årligt

Side 4

Ad 5: Fastsættelse

af kontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret
hvilket blev vedtaget.

Ad 6: Eventuelle

for 1986
kontingent

på kr. 500,- pr. parcel,

forslag

Der var ikke indkommet

forslag.

Ad 7: Valg af bestyrelse
Til bestyrelsen

genvalgtes:
Jørgen Holbøll, nr. 12
Torben Skovgaard, nr. 46
Kirsten Flindt, nr. 62
Erik Jepsen, nr. 87
Bjarne Gotholdt, nr. 44

Ad 8: Valg af revisor
Til revisor
81.

genvalgtes

statsautoriseret

revisor

Tage

Andersen,

nr.

Ad 9: Eventuelt
Et medlem ønskede
etablering.

oplyst,

om der

er nyt vedrørende

hybridnettets

Formanden oplyste, at der ikke er noget nyt og mente i øvrigt, at
det næppe var foreningens formål at varetage medlemmernes interesser i forbindelse med etablering af et eventuelt hybridnet.
En efterfølgende
diskussion mundede ud i, at særlig interesserede
bør indsamle oplysninger om mulighederne for nettets etablering, og
derefter kontakte bestyrelsen
for at drøfte om og hvorledes sagen
skal nyde fremme i Hvidegårdsparken.
Et medlem beklagede, at der er meget mørkt
gårdsparkens bebyggelse og Stockholmsgave.

på stien mellem

Formanden lovede at undersøge mulighederne for etablering
ning på stien og de dermed forbundne omkostninger.

Hvide-

af belys-

Da dagsordenen herefter var udtømt, hævede dirigenten generalforsamlingen og gav ordet til formanden, som takkede dirigenten
for
god ledelse af generalforsamlingen.
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Side 5

I anledning af foreningens 25 års jubilæum var foreningen
vært ved et mindre traktement for de fremmødte medlemmer.

Lyngby,

den 21. april

herefter

1986

/3.9.0~f~
Gotholdt .

Bjai4e

