
HVIDEGARDENS GRUNDEJERFORENI NG

HVIDEGÅRDSPARKEN

2800 LYNGBY

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Jonstrup Seminarium den 14.3.1991 kl. 20.

Referat
Der henvises til tidligere udsendt dagsorden med regnskabs- og bud
getbilag.

1. VALG AF DIRIGENT: Skovgaard (103)
Konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
Tilstede var repræsentanter for 22 parcelhuse + bestyrelsen + diri
gent. Desuden forelå skriftlig fuldmagt fra 4 medlemmer. Ialt 32
stemmer til disposition.

2. FORMANDSBERETNING
De grønne arealer. Ved generalforsamlingen i 1990 besluttedes, at
bestyrelsen skulle forsøge at arrangere en privat vedligeholdelse,
da kommunen (efter skriftlig henvendelse) hØjst ville slå plænerne
to gange årligt. Dette mislykkedes, da udgifterne - efter bestyrel
sens opfattelse - blev for høje: ca. 18.000 kr. (forudsatte køb af
maskine til ca. 10.000,- kr.).

14.3. har formanden. modtaget svar på sit brev til kOIrtffiUt"'1en angående
Hvidegårdens misligholdelse. Kommunen har lovet at ville tage sig
af sagen.

Angående vedligeholdelse af veje på Hvidegårdsparkens arealer har
kommunen skriftligt erkendt, at vedligehold af stierne også påhvi
ler kommunen.
Formanden har derefter anmodet om en udbedring af stierne.
Vil formentlig ske i 1991.

Formanden oplyste, at han har anmodet stadsarkitekten om at få an
~ bragt store sten langs vejen til Hvidegården for at forhindre kør

sel på de grønne områder.

Formanden har i årets løb fået 3 henvendelser fra officielt hold:
1: Politiet. 2: Brandvæsenet. 3: Kommunen.
Politiet har især påpeget "nabohjælp"s betydning for imødegåelse af
indbrud. Brandvæsenet har 'meddelt, at eventuel afbrænding af have
affald skal ske i en afstand af mindst 10 m fra nabogrund. Kommunen
har i sin henvendelse understreget betydningen af, at man anvender
de omdelte specialposer til farligt og giftigt affald. Containere
til denne form for affald vil være placeret her følgende datoer:
16.04.91 + 20.08.91 + 03.12.91 (alle dage mellem kl. 16-191).

Efter formandens beretning diskuteredes først og fremmest vedlige
holdelsen af de grønne områder. Bestyrelsen bevilligedes - efter
forslag fra C. Frank (63) - at anvende ca. 12.000,- kr. til dette
formål (antagelig 4 gange). Roed-Petersen (55) foreslog, at plæner
ne blev slået første gang, inden mælkebøtterne blomstrede. Fru Wor-

~_ning (45) foreslog, at der blev plantet nogle buske til at skjule
de grimme containere ved stamvejen. Road-Petersen (55) spurgte,
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hvordan det gik med bekæmpelsen af mosegrisene. Formanden svarede,
at han 3 gange havde henvendt sig til kommunen om sagen. Bang (43)
anbefalede, at man anvendte ordet "vandrotter" i stedet for mose
grise, da det er det, der er tale om.

Eventuel begrænsning af fremmede bilers parkering på Hvidegårdspar
kens arealer diskuteredes. Man enedes om, at der skulle sættes et
skilt op ved indkørslen til området: Overkørsel samt parkering på
de grønne arealer er ikke tilladt.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. BUDGET
Pflug (76) foreslår, at man hvert år burde afsætte penge til even
tuel beskæring af platantræerne, så man undgik ekstraordinære store
udgifter enkelte år.
Bestyrelsen besluttede at ville overveje sagen. Herefter blev bud
gettet og budgetforslaget vedtaget.

4. VEDERLAG
2 flasker rødvin til kasserer blev vedtaget.

5. EVENTUELLE FORSLAG

a. Forslag fra Roed-Petersen (55) om kollektiv indmeldelse i
Parcelhusejernes Landsforening diskuteredes. Afstemning blev
foretaget. 3 stemte for, 17 imod. Forslaget hermed nedstemt.

b. Forslag fra Roed-Petersen (55) om, at grundejerforeningen
skulle afholde udgifter til rodskæring af platantræerne i
tilfælde af røddernes infiltrering i kloak- og spildevands
systemet, diskuteredes.
Afstemning blev foretaget, 3 stemte for, 18 imod forslaget.
Forslaget hermed nedstemt.

c. En henstilling til hundeejere om at holde styr på hundenes
visitkort blev taget ad notam.

6. KONTINGENTET FOR 1991
Uforandret: 600 kr.

7. VALG AF BESTYRELSE
Genvalg af alle fem medlemmer.

8. VALG AF REVISOR
Torben Skovgaard tilbyder atter sin assistance.

9. EVENTUELT
Zilsforff (58) henstiller, at der ikke anvendes plænemaskiner lør
dage 13-16 og søndage 12-16.
Petersen (65) henstiller til folk med høje træer om at beskære dis
se.
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Bang (43) henstiller, at man beskærer træer og buske, der rager ud
over vej og sti.

Formanden tilbyder efter opfordring at henvende sig til Københavns
Amt angående bedre renholdelse af Klampenborgvej ud foran Hvide
gårdsparken.

Mødet afsluttet ca. 21.50.

bestyrelsen, som har konstitueret sig såle-
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Torben Skovgaard
Dirigent ved mødet.


