
Hvidegaardens Grundejerforening

20.marts 2001

Referat af Generalforsamlingen den 6.marts 2001:

Bestyrelsen var repræsenteret ved:
Henning Stengaard Hansen, nr. 105, formand (HSH)
Palle Lenzing, nr. 19, kasserer (PL)
Cai Frimodt-Møller, nr. l(CFM)
Flemming Hansen, nr. 51, referent,(FH)
Bjarne Gotholdt, nr. 44, suppleant, (BG)
Jacob Johnsen, nr. 57,(ikke mødt)

Mødet fulgte den udsendte dagsorden.

Pkt. 1: Som dirigent blev Torben Skovgaard valgt med akklamation.
~.. Pkt. 2: Bestyrelsens beretning indledtes af HSH med en orientering om veststien, som er i

en sørgelig forfatning, men problemerne, der skal løses, er sager mellem
kommunen og henholdsvis asfaltkompagniet og kloakfirmaet. Vi tilbageholder
stadigvæk betalingen af de 20.000 kr. indtil vi har fået en klar erklæring om
fremtidige ansvarsforhold. Grundejerforeningen sørger for at stien holdes ren og at
en ca. 1 meter bred græsrabat mod vest bliver slået 3-4 gange om året. Grundejerne
ud til stien skal sørge for, at større træer ikke ødelægger belægningen igen ved evt.
rodgennembrud.
Bladopsamlingen blev foretaget til stort set alles tilfredshed sidste år.

BG orienterede om støjsagen og det nye lyskryds ved Klampenborgvej og oplyste
at Trafikministeriet havde lovet, at den manglende støjvold ville blive opført, når
højspændingsledningerne var taget ned.

CFM orienterede om sagen om hjemfaldspligten, hvor man havde fået fri proces
til at køre sagen i højesteret. De, der havde indbetalt til at føre denne sag, har fået
det indbetalte tilbage fra grundejerforeningesns kasserer.

Spørgsmål til beretningen:
Nr. 28 oplyste, at rødderne fra deres store træer var blevet beskåret af
asfaltkompagniet iflg. gartner Jacob Vind. HSH har talt med både Jacob Vind og
med asfaltkompagniets mand, men har - sikkert p.g.a. vejret - ikke fået svar endnu.
Dog udtalte begge, at rødder ville vokse ud igen med mindre der blev sat specielle
plader ned i jorden i kanten af stien.
Nr. 15 understregede det vigtige i at tilbageholde de 20.000 indtil man har fået en
klar ansvarstilkendegivelse.
Nr. 109 udtalte ønske om at kunne køre lige ud afHvidegaardsparken hvadenten
man skulle til højre eller til venstre. BG forklarede, at dette ikke kunne lade sig
gøre iflg. politiet.
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Pkt.2 fortsat:

Nr. 10 ønsker støjen dæmpet fra Klampenborgvej. BG orienterede om, at der skal
gøres et kolossalt lobbyarbejde overfor Københavns Amt, dersom dette skal

lykkes.

Pkt. 3: .PL gennemgik regnskabet, som blev godkendt ved akklamation.

Pkt.4 : Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.

Pkt. 5: PL gennemgik budgettet og foreslog uændret kontingent for år 200 l på
kr. 1.300,00. Begge dele blev godkendt.

Pkt.6: Valg afbestyrelse: Bestyrelsen blev genvalgt.

Pkt.7: Torben Skovgaard, nr.l03 blev genvalgt som revisor.

Pkt.8: Vederlag til kassereren blev igen i år fastlagt til 6 flasker rødvin.

Pkt.9: Nr.33 mener, at øststien trænger til ny belægning og anmoder om, at nye bomme
sættes op, samt at der gøres noget ved de store træer mod øst på Stokholmsgaves
grund. HSH lovede, at bestyrelsen skulle kontakte kommunen, som har ansvaret for
belægningen, og Jacob Johnsen vil tage kontakt med Stokholms Gave angående
træerne. Endvidere vil vi undersøge om det er grundejerforeningen eller
kommunen, der skal bekoste de nye bomme.
Nr. 55 ønskede en TV rapport over hvert enkelt ejendoms kloaktilstand.
Bestyrelsen henviste til kommunens kontaktperson i hele kloaksagen:

N avnet er: Lillian Inge Nielsen
Telf.: 45 97 30 00 lokal nr.36l6

Nr .15 kom ind på vejvedligeholdelse - især af øststien. Vi henviser til ovenfor
stående kommentarer.

Som sidste punkt under eventuelt havde vi bedt assurandør Peter Staal fra Alm.
Brand om at komme tilstede for at fortælle om tilbuddet på ejendomsforsikring.

Hermed sluttede Generalforsamlingen, som blev efterfulgt af et hyggeligt tag-selv-bord i
hvilket 68 beboere deltog, og ca. kl. 22 gik vi hjem.

Med venlig hilsen fra grundejerforeningens bestyrelse.
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2000

GRREGN2000

Udskrevet, den 06-03-2001

BUDGET

2000

119.600,00

200,00

0,00

0,00

0,00

119.800,00

43.147,36

5.000,00

31.000,00

15.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

114.147,36

5.652,64

2000

BUDGET

64.071,14

64.071,14

3.220,00

0,00

20.699,21

0,00

40.151,93

64.071,14

REGNSKABSARET 2000

INDTÆGTER

Medlemskontingent 2000 (1)

Renter - girokonto 5518822
Engangsbetaling vedr. renovering af veststi
Bidrag til Tilbagekøbsforening (2)
Ekstraordinær indtægt

SAMLEDEINDTAEGTER

UDGIFTER

Vejbelysning, vejvedligeholdelse - L&T km.e (3)

Grusning, snerydning (4)

Vedligehold af friarealer (opsamling af blade) (5)

Arsmøde, kopi, kontor, gebyr m.v.

Platantræer beskæres - hovedvej og sideveje (6)

Rensning af øst-og veststier (7)

Vedligeholdelsekontrakt m. gartner

Tilbagebetaling vedr. TIlbagekøbsforening (2)

SAMLEDE UDGIFTER

ARETS RESULTAT

STATUS PR: 31. DEC. 2000

AKTIVER:

GIROKONTO 5518822

I ALT AKTIVER:

PASSIVER:

Sikringskonto iflg. vedtægt § 5.a.
Lyngby Taarbæk km.- Veststi (7)
Evt. skyldig L&T km.e - Veststi (7)
Kreditorer

Egenkapital (8)

I ALT PASSIVER:

REGNSKAB
2000

120.150,00
197,08

0,00
6.400,00

0,00

43.147,36
886,88

29.356,25
12.437,85

1.125,00
3.323,00

0,00
6.400,00

2000
REGNSKAB

88.489,24

88.489,24

3.220,00
0,00

20.699,21
0,00

64.570,03

88.489,24

Revisor:

Regnskabet for 2000 revideret og beholdning afstemt:

Lyngby, den 16/1 - 2001

Sign.:

Torben Skovgaard

Hvidegårdsparken 103

Kasserer:

Lyngby, den 14/1 - 2001

Sign.:

Palle Lenzing

Hvidegårdsparken 19
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NOTER:

1 Medlemskontingent:

Kontingent fra 92 medlemmer, incl. gebyr for
sen betaling.
Kontingentet for 2000 blev fastsat ti/1.300 kr.
pr. medlem.

120.150,00

GRREGN2000

Udskrevet, den 06-03-2001

2

3

4

5

6

Frivillige bidrag til evt. retssag vedr. tilbage
købssagen blev anbefalet af bestyrelsen. Da det
viste sig, at Tilbagekøbsforeningen ville få fri
proces, blev beløbene betalt tilbage.

Vejvedligeholdelse:
Afholdt i henhold til opkrævning fra
Lyngby-Taarbæk kommune.

Grusning og snerydning:
Afholdt i henhold til opkrævning fra
Lyngby-Taarbæk kommune.

Vedligehold af friarealer (opsamling af blade):
Græsslåning og opsamling af blade

Platantræer beskæres - hovedvej og sideveje
Den forudsatte beskæring er gennemført i
januar 2001.

6.400,00

43.147,36

886,88

29.356,25

1.125,00

7 Rensning af øst-og veststier

Veststien er i 1999 blevet renoveret af Lyngby
Taarbæk kommune. Kommunen har fremsendt

regning på 120.699,21 kr. Bestyrelsen har d.
12/12-1999 fremsendt et a'conto beløb på
100.000 kr. da arbejdet efter bestyrelsens op
fattelse ikke er udført tilfredstillende. Sagen
er ikke afsluttet.

Restbeløbet på
er i regnskabet opført som et eventuelt skyldigt
beløb.

Det i regnskabet opførte beløb

vedrører andre vedligeholdelsesarbejder på
øst-og veststierne.

8 Egenkapital
Egenkapital ultimo 1999/ primo 2000
Resultat 2000

Egenkapital ultimo 2000

9 Budget for 2001
Budget for år 2001 som vedtaget på forenin
gens generalforsamling d . 6. Marts 2001.

20.699,21

3.323,00

34.499,29
30.070,74
64.570,03
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