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Ad 1:

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling

mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen

D A G S O R D E N

Valg af dirigent
Beretning for 1986
Regnskab for 1986
Fastsættelse af vederlag til kassereren
Fastsættelse af kontingent for 1987
Eventuelle forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisor
Eventuelt

Valg af dirigent

Formanden, Jørgen HolbØll bØd velkommen til den ordinære generalfor
samling og foreslog på bestyrelsens vegne Egon Bryrup som dirigent.

Da der ikke var andre forslag til dirigent, blev Egon Bryrup eenstem
migt valgt af forsamlingen, der omfatttede ca. 45 personer.

Ad 2: Beretning for 1986

Formandens beretning:

Efter sidste års generalforsamling, til hvilken der var særdeles godt
fremmøde, afholdt foreningen en sammenkomst for de fremmødte medlemmer
i anledning af foreningens 25 års jubilæum. Arrangementet var meget
hyggeligt og kunne motivere til gentagelse.

Budgettet tillader dog ikke et sådant arrangement hvert år, men måske
kunne tanken tages op med f.eks. 5 års mellemrum.

Det forløbne år har været meget roligt, og der har kun været ganske få
henvendelser fra medlemmerne. Specielt må det anfØres, at initiativ
gruppen vedrørende hastighedsbegrænsende foranstaltninger, som det be
sluttedes at danne ved sidste års generalforsamling, ikke har rettet
henvendelse til foreningens bestyrelse.
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Formanden har selv undersØgt omkostningerne til etablering af bump på
vejene og oplyste, at det nØdvendige antal bump, som skØnnes at være 7
i alt, vil koste mellem kr. 70 - 100.000,- + moms, d.v.s. ca. kr.
1.000 -1.500,- pr. parcel, incl. moms.

Vedrørende en række af de punkter, der blev drøftet ved sidste års ge
neralforsamling, kunne formanden anføre fØlgende:

Søen ved Hvidegården

Søen oprense s med mellemrum af kommunen, men hvis enkelte af med
lemmerne, f. eks. de omkring sØen boende, mener, at dette sker for
sjældent, bedes dette meddelt til bestyrelsen, der da vil rette hen
vendelse til stadsgartneren for at udvirke en hyppigere oprensning.

Fortove

Kommunens vedligeholdelse af fortove har været bortsparet, hvilket har
kunnet ses i den forløbne sæson. Fra og med året 1988 skulle der imid
lertid igen være penge på budgettet til denne vedligeholdelse.

Belysning

Belysning på stien langs Stockholmsgave. Det kan oplyses, at en park
lygte, svarende til den øvrige gadebelysning i Hvidegårdsparken vil
koste kr. 5 -7.000,- + moms. Alternativt kan opsættes en almindelig
træpæl med pære og skærm for ca. kr. 3 - 4.000,- + moms.

Snerydning

Snerydningen anses for at være forløbet tilfredsstillende. Der har
været en del problemer for ældre medlemmer, der har indgået aftale om
rydning af deres fortov med kommunen. Problemet opstår, når disse
fortove er ryddet tidligt på dagen på kommunens foranledning, og den
sneplov, der er bestilt til at rydde vejene, kommer senere, og derfor
laver en snevold i den allerede ryddede indgang. Dette problem kan
næppe løses, hvorfor man alene kan henvise de pågældende beboere til
at gå ad de ryddede fortove hen til naboens indgang.

Parkering på grønne arealer ved Hvidegården

Der er rettet henvendelse til lejeren på Hvidegården, som har lovet at
indskærpe, at parkering ikke må finde sted på græsarealerne.

Hybridnet

Der vil i nær fremtid være mulighed for en tilslutning til hybrid
nettet i vort område, såfremt der melder sig mindst 300 interesserede.
Når dette er sket, vil der kunne etableres tilslutning til hybrid
nettet i lØbet af ca. 3 mdr. Prisen for en tilslutning vil udgøre en
engangssum på kr. 5.500 6.000,- pr. parcel eller der vil kunne
indgås en abonnementsordning, hvor der betales kr. 70,- pr. md.
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Hertil kommer udgiften til programleverance for 15 programmer, som vil
udgøre kr. 35 - 40,- pr. md.

Endvidere skal der betales licens til Copydan ca. kr. 8,- pr. md., ved
24 kanaler ca. kr. 10,- pr. md. Endelig vil der endvidere være licen
sen til DR.

på hybridnettet sendes i øjeblikket følgende 15 kanaler:

Vestegnen
Kanal 2
DR
2 svenske kanaler
2 Østtyske kanaler
3 vesttyske kanaler
Norge
BBC
3 satellitkanaler

Formanden afsluttede sin beretning med at gentage tidligere anførte
opfordringer:

sten på rabatterne

Det er ikke tilladt at lægge pyntesten o.lign. på rabatterne.

Beplantning langs fortovene

Det henstilles til medlemmerne, at beplantning langs fortovene klippes
så meget, at begge fliserækker kan benyttes af fodgængerne.

Motorplæneklippere

Det henstilles indtrængende, at medlemmerne retter sig efter den tid
ligere vedtagelse om at undgå brug af motorplæneklippere i perioderne
lørdage mellem kl. 12 - 15 samt søndage mellem kl. 12 - 16.

I tilknytning til formandens beretning stilledes der spørgsmål vedrø
rende belysningen ved Stockholmsgave. Enkelte medlemmer ønskede denne
sag fremmet, men formanden mente ikke, at denne opgave er et grund
ejerforeningsanliggende. Der var enighed om, at der ikke er noget
større behov for belysning af stien beliggende vest for bebyggelsen.

Det oplystes, at en gruppe medlemmer, som alle bor omkring søen, selv
har rettet henvendelse til stadsgartneren, uden dog at kunne formå
denne til at foretage oprensning af søen. Formanden beklagede, at hen
vendelsen ikke var sket til bestyrelsen, som måske bedre kunne have
udvirket, at der skete noget i sagen.



Ad 3: Regnskab for 1986

Side 4

Regnskabet for 1986 blev forelagt af kassereren Torben Skovgaard, som
oplyste, at årets resultat udgjorde et underskud på kr. 7.085,-. Dette
skyldes især, at regnskabet har været belastet med en næsten fordoblet
udgift til containerservice, ligesom jubilæumsarrangementet ved den
foregående generalforsamling har belastet regnskabet.

Et medlem konstaterede, at midlerne på sikringskontoen kun forrentes
med 6%, selvom de er anbragt på 12 mdrs. opsigelse. Kassereren kunne
bekræfte dette og tilskyndede sin efterfølger til at undersøge, om der
er mulighed forat opnå en bedre forrentning.

Der udspandt sig en livlig diskussion vedrørende udgiften til contai
nerne, som en del medlemmer fandt for stor. Flere medlemmer gjorde sig
til talsmand for, at folk selv sørger for bortskaffelse af deres ha
veaffald enten ved deltagelse i kommunens ugentlige tømningsordning
eller ved selv at kØre til de kommunale lossepladser. Efter en del
diskussion vedrØrende dette punkt foretoges en afstemning blandt de
fremmødte medlemmer for at give den kommende bestyrelse orientering om
medlemmernes holdning til containerordningen. En vejledende afstemning
viste, at 15 af de fremmødte medlemmer gik ind for den bestående con
tainerordning, mens 17 af de fremmødte medlemmer gerne ser denne
ordning afskaffet.

Formanden konstaterede, at der ikke var indkommet skriftligt forslag
om ordning ens afskaffelse, hvorfor der ikke på generalforsamlingen
kunne træffes endelig beslutning herom. Afstemningsresultatet kan
derfor alene være vejledende for den kommende bestyrelse.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4: Vederlag til kassereren

Formanden foreslog, at der tildeles kassereren et årligt honorar på 2
flasker god rødvin. Forsamlingen accepterede dette.

Ad 5: Fastsættelse af kontingent for 1987

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på kr. 100,-, således at
kontingentet for 1987 bliver på kr. 600,- pr. parcel. Enkelte med
lemmer ønskede kontingentforhøjelsen sat i relation til ønskerne om at
reducere containerservicen. Kassereren fremførte, at uanset omfanget
af containerservicen ville kontingentforhøjelsen være nødvendig, idet
foreningen arbejder med en uacceptabel lav likviditet, som bl.a. inde
bærer, at kassereren selv lejlighedsvis har måttet forstrække forenin
gens kasse med likvider.

Kontingentforhøjelsen blev herefter vedtaget, således at kontingentet
for 1987 udgør kr. 600,-.



Ad 6: Eventuelle forslag

Side 5

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7: Valg af bestyrelse

Følgende medlemmer af bestyrelsen ønskede at udtræde:

Jørgen HolbØll, nr. 12
Torben Skovgaard, nr. 46
Bjarne Gotholdt, nr. 44

Bestyrelsen foreslog valg af følgende nye medlemmer:

Hans Frederiksen, nr. 15
H. O. Bang, nr. 43
o. VVissing, nr. 54

samt genvalg af Kirsten Flindt, nr. 62 og Erik Jepsen, nr. 87.

Et medlem opfordrede Jørgen HolbØll til at fortsætte som foreningens
formand endnu et år, hvilket denne imidlertid afviste. Jørgen HolbØll
tilbØd imidlertid at stå til rådighed med råd og dåd, specielt hvad
angår relationerne til kommunen.

Der var ikke forslag om andre medlemmer til bestyrelsen.

De 5 af bestyrelsen foreslåede medlemmer indvalgtes herefter i besty
relsen.

Torben Skovgaard rettede en tak til Jørgen HolbØll for hans mangeårige
indsats som formand for Hvidegårdens grundejerforening. Takken ledsa
gedes af en vingave.

Formanden takkede de øvrige fratrædende bestyrelsesmedlemmer for et
godt samarbejde.

Ad 8: Valg af revisor

Tage Andersen, nr. 81, har
hvorfor bestyrelsen foreslår
Skovgaard, som revisor.

ikke ønsket at fortsætte som revisor,
den nu fratrædende kasserer, Torben

Forsamlingen valgte herefter Torben Skovgaard til revisor.
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Ad 9: Eventuelt

Et medlem genoptog spørgsmålet vedrØrende belysningen på stien langs
Stockholmsgave, men der blev ikke truffet beslutninger vedrørende det
te forhold.

Et medlem beklagede kommunens meget dårlige vedligeholdelse af parke
ringsarealerne ved stamvejen og foreslog, at der foretages sprøjtning
med hebatox til fjernelse af ukrudt.

Da dagsordenen herefter var udtØmt, hævede dirigenten generalforsam
lingen, og gav ordet til formanden, som takke dirigenten for god
ledelse af generalforsamlingen.

Lyngby, den 30. marts 1987

Jørgen Holbøll
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Ved et bestyrelsesmøde den 3-G. m8:~'ts= 1987 har bestyrelsen konstitueret
sig således:

Formand: H. Frederiksen

Kasserer: O.P. Wissing

Sekretær: H. O. Bang


