
HVIDEGARDENS GRUNDEJERFORENING

HVIDEGARDSPARKENS GRUNDEJERFORENING,

Referat af ordinær generalforsamling d. 6. marts 1990.

Der henvises til tidligere udsendt dagsorden med regnskabs- og budgetbilag.

1. Valg af dirigent: Skovgaard (103) valgtes. Han konstaterede
generalforsamlingens lovlighed, samt optalte, at 28 parcelhuse var
repræsenteret, at der forelå 2 skriftlige fuldmagter til afstemninger, og
at der således, med hans egen og bestyrelsens fem stemmer var 36 stemmer
til disposition.
2. Formandsberetningen: A. Fmd. redegjorde for situationen omkring
beskæringen af platantræerne. Der er fra vejvæsenet fremsat krav om
beskæring op til fire m's højde af hensyn til kørsel med
renovationsvognene. Ved møder havde vi fået indtryk af, at kommunen ville
foretage og betale beskæringen, ud fra det forhold, at den ved beskæringen
sidste år ikke havde gjort os opmærksom på dette krav. Stadsgartneren havde
den opfattelse, at kommunen nok ville sørge for den nye beskæring, men for
vor regning. Diverse møder i sagen førte ikke til et positivt resultat.
Prisen for ny beskæring er ansklået til co. 11.000 kr inGl. bortkørsel af
grene. Da der ved sidste beskæring sparedes godt 6.000 kr. af det til
formålet afsatte beløb, betyder den nye beskæring en udgift på co.5.000 kr.

B. Vejvedligeholdelse: Nyt slidlag er påført to af sidevejene, en med
skarpe sten, en med alm. sort asfalt. Begge typer har været kritiseret.
FeFsJ-agom -at.vi selv mlerta,geLvejv:edJ.Jgeholdelsenfrarådes, ikke mindst
fordi det obligatoriske årlige vejsyn kan pålægge os hvadsomhelst.Af
grundejerforeningens skatter og afgifter til kommunen (kr. 32.000) går co.
kr, 12.000 til vejvedligeholdelsen (incl. Moms)

C. De grønne arealer: Søen blev oprenset efter mange henstillinger i
1989, Kommunens spareiver gør, at græsklipning om søen fremover kun vil
blive foretaget to gange årligt. Græsslåning af midterarealerne blev kun
foretaget een gang i 1989, Vil ikke blive foretaget mere. Fmd. oplyste, at
forespørgsel til kommunen om planerne om opførelse af 12 ældre-boliger på
arealerne var blevet besvaret med, at disse planer foreløbigt var stillet i
bero.

D. Hjemfaldspligten år 2040: Fmd. referede samtaler med Egon
Weidekamp, som frarådede udspil i sagen nu. Trongårdsparkens
grundejerforening har oplyst, at den også har stillet sagen i bero.

3. Regnskab og budget for 1990 fremlægges. Det viser et overskud på
regnskabet på knap 25.000 Kr. og et budgeteret overskud for 1990 på co.
9.600 Kr. Regnskabet godkendtes.
4, Vederlaget (rødvin) til kassereren vedtoges.
5. Eventuelle forslag: Lund (89) oplyste, at han ved samtale med
Borgmesteren havde fået indtryk af, at denne måske ville lægge pres på
Stadsgartneren om klipning af midterarealerne. Foreslog, at man rettede
fornyet henvendelse til kommunen herom. - Forslag fra Jepsen (87) om
genindførelse af container-ordningen, med 4 ialt til en anslået udgift på
co.8.000 kr. blev efter nogen diskussion for og imod sat til afstemning.
Det blev forkastet med 18 stemmer imod, 10 stemte for, og 2 stemte ikke. 
Forslag fra Bestyrelsen om afsætning af et beløb til klipning af
midterarealerne blev efter livlig diskussion, hvor bl.a. pegedes på



arealernes værdi som legeplads for børnene og æstetiske, botaniske

aspekter, blev ændret derhen, at bestyrelsen bemyndigedes til at lade den

første, vanskellige klipning foretage professionelt, men at man derefter

søgte at finde frivillig arbejdskraft, subsidiært efter avertering til, med

lejet slåmaskine, at foretage senere slåninger, med ret korte mellemrum.

Dette forslag sattes til afstemning: 23 stemte for, 5 imod og 3 stemte
ikke.

6. Budget for 1990 godkendtes. Kontingent uforandret kr. 600.-

7. Valg af bestyrelse: Roed-Petersen (55) og Bang (43) ønskede ikke

genvalg. Fmd. ønskede heller ikke genvalg, men lod sig overtale til at

fungere endnu et år. Nyvalgtes blev Sørensen (1) og Gregersen (70).

Bestyrelsen består herefter af Frederiksen (15), Fmd., Jørgensen (19),

kasserer, Engberg (39), Sørensen (1) og Gregersen (70).

8. Valg af revisor: Genvalg af Skovgaard (103).
g, Eventuelt: Bang (43) foreslår de nye flaske- og papirbeholdere fjernet
fra den skæmmende placering, Man vedtog at søge dem flyttet noget tilbage
på parkeringspladsen. Gregersen (70) henstillede, at parkering på
græsrabat terne undgås, da de ødelægges derved. Bang (43) oplyste herunder,

at han havde anbragt 40 henstillinger om anden parkering på biler, parkeret
på plænen lige uden for Hvidegården. Dette synes at have haft nogen effekt.

- Skovgaard (103) ønsker at det understreges, at tennisbanen kun benyttes

af medlemmer af klubben. - Flindt (62) spørger om retten til at færdes på
østlige stis forlængelse ind mod Hvidegården. Fmd. oplyste, at henvendelse
om stierne til kommunen var blevet besvaret derhen, at de to stier

vedligeholdes af kommunen, men at forlængelsen af østlige var på privat

område og at der således ikke kunne stilles krav om vedlige- eller

_ Ee-!l~c:l~delse. GøraIl§§o_n_j32)__ §~rKte __ o~__ :tj.lslutninKe_I!-_tq kabel-TV.
Jørgensen (19) svarede, at interesserede heri bør henvende sig til KTAS.

Efter tak (Lund (89» til fmd. og til bestyrelsen for deres store

arbejde, takkede fmd. for fremmødet, og generalforsamlingen hævedes kl. ca
22.
(Referat: Bang (43».
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