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Hvidegårdsparkens Grundejerforening 
 

Referat fra 
Generalforsamlingen tirsdag den 21. marts 2007 

På hotel Fortunen 
 
Hidtidig bestyrelse: 
   Jacob Johnsen, nr. 57, formand 
   Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand 
   Palle Lenzing, nr. 19, kasserer 
   Cai Frimodt-Møller, nr. 1 
   Tina Bach Guldberg, nr. 9 
   Ivan Boll, nr. 53, suppleant 
 
Formanden bød velkommen og konstaterede, at 35 husstande med 59 deltagere havde tilmeldt sig det efterfølgende traktement. 
 

Ad 1: Valg af dirigent: 
Torben Skovgaard blev valgt til dirigent. Denne konstaterede, at alle fremmødte havde modtaget indkaldelsen til generalforsam-
lingen rettidigt inden den 07.03.07, og at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dirigenten gav ordet til formanden. 
 

Ad 2: Formandens beretning:  
Formanden redegjorde for bestyrelsens arbejde det seneste år og fremdrog en række punkter vedrørende området: 
 
A. Grønne arealer og vejnettet omkring Hvidegårdsparken: 

Tordals mose er som naturfredet område blevet et populært udflugtsmål for naturvandringer. Kommunen er forpligtet til af-
skovning af arealet mellem Tordals mose og Hvidegårdsparken, og Grundejerforeningen samarbejder med Dansk Naturfred-
ningsforening, om at få etableret en plejeplan for området. Kommunen har pligt til at etablere en plejeplan, men trækker det-
te. 
Vestarealet (vest for området) er ikke-fredet og vil fortsat blive benyttet til hestegræsning, nu da foldene er reetableret efter 
arbejderne med fjernelse af højspændingsmasterne. 
Dong Energy (tidl. NESA) har afsluttet nedgravning af højspændingskabler i jorden, og har taget dem i drift. Grundejerfore-
ningen har presset på for at højspændingsmasterne hurtigt nedtages, og den manglende støjvold mod sydvest etableres. Ma-
sterne blev fjernet i oktober 2006 – januar 2007. Under arbejdet har entreprenørselskabet anvendt vores veststi, og Grundejer-
foreningen er i dialog om udbedring af mindre skader. 
Grundejerforeningen har været i dialog med kommunen og med Vejdirektoratet og etablering af støjvold mod sydvest, idet 
den vold ikke tidligere har kunnet anlægges pga. højspændingskablerne. Efter møder og brevveksling har vejdirektoratet ac-
cepteret at anlægge en støjvold, som kommer op i kote 37,0 (ca. 5 meter høj), og som effektivt vil lukke for en direkte linje til 
motorvejen, hvor den passerer ådalen. Støjberegninger viser at det især vil være huse for enden af de to bageste stikveje mod 
vest, som vil få glæde af dette. Anlægget forventes påbegyndt sidst på sommeren 2007. 
Klampenborgvej er iflg. Støjkurverne fra Vejdirektoratet den største støjplage for Hvidegårdsparken, men det ses også at 
støjen aftager meget hurtigt, jo længere man kommer fra vejen. Allerede 2. række huse har 10 dB mindre støj end der er ved 
hækken mod Klampenborgvej. En række huse ud mod vejen har fået opstillet støjhegn. Grundejerforeningens kasserer har få-
et støjhegn og gennemgik sine oplevelser. Han oplyste at hegnet havde stor virkning på de første 15-20 meter, netop dér hvor 
støjen er kraftigst. Længst fra hegnet var forskellen mindre, men støjen var også meget mindre her tidligere. Prisen for støj-
hegnet blev opgivet til ca. 2.800 kr./meter, dvs. små 100.000 kr. pr. parcel. 
Amtet anlagde i foråret 2006 en vold på midten af Klampenborgvej fra Hvidegårdsparken og mod øst, således at den farlige 
og ulovlige vending på Klampenborgvej er stoppet. Kommunen har opsat automatisk fartbegrænsning omkring forgænger-
overgangen for at beskytte skoleelevers færdsel. Bestyrelsen er glad for dette, men arbejder med skolen og kommunen om at 
sikre denne overgange yderligere. Desuden diskuteres krydset med Hjortekærsvej, som også er problematisk for de biler som 
skal vende. 

B. Grønne arealer og vejnettet indenfor Hvidegårdsparken: 

De indre områder omfatter parkområdet omkring søen, som plejes af kommunen efter en aftalt plejeplan. Græsplænen for 
enden af stamvejen passes af Grundejerforeningen, og bestyrelsen har ved egen indsats haft en større rengøring af dette om-
råde med beskæring og rensning af kanter og fortov. Dette vil blive fortsat i den næste måned, sådan at området kan få sin 
oprindelige karakter tilbage. 
Kørebanerne tilses regelmæssigt af bestyrelsen, og problemer meldes til kommunen enten straks eller ved det årlige vejsyn i 
april måned. I det forgangne år er kloakken ved overgangen til Klampenborgvej blevet renset, ligesom et opstået problem i 
februar ved første stikvej (med oversvømmet kælder) er udbedret. Fortovene vedligeholdes af kommunen, men beboerne gø-
res opmærksomme på at overkørsler er grundejerens eget ansvar (både fortov og brostensflade). Desuden er beboeren pligtig 
til at beskære hække og træer, og friholde en passage på 2,80 m i hele fortovets bredde. 
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Stierne i Hvidegårdsparken vedligeholdes af kommunen, men beboerne er pligtige til at holde græskanter, som grænser op til 
stierne, og tilse at træer på egen grund ikke laver skade på belægningen på stien. Grundejerforeningen renholder den side af 
stien, som vender væk fra Hvidegårdsparken. På øststien er bommen mod Klampenborgvej blevet udskiftet, sådan at brand-
væsenet kan få en hurtig adgang for store mængder vand til Hvidegården. 
Platantræerne beskæres hvert 3-4 år, og dette blev gennemgået. Formanden lagde vægt på at platantræerne efterhånden er 
en betydelig økonomisk post (ca. 70.000 kr. pr. år eller små 800 kr. pr. husstand), men at de også har en betydelig skønheds-
værdi som mange værdsætter. 
Bestyrelsen har for at sikre at vi fortsat har en smuk træpark været i dialog med kommunen. Det er her blevet konkluderet at 
træerne tilhører kommunen, som både har plantet dem, og ejer den jord de står i. Beskæringen af træerne er sket i tæt dialog 
med kommunens gartnere, og det understreges at det ikke er tilladt andre at beskære træerne (dette vil blive betragtet som 
hærværk). Der er tidligere blevet indgivet politianmeldelse mod beboere som har forgrebet sig på træerne, ligesom de pågæl-
dende er blevet pålagt at udbedre skaden for egen regning. Det anføres at sådanne skader er meget kostbare at erstatte og at 
den skyldige – ud over en bøde – også skal betale for pleje af træerne i en årrække frem. 

C. Renhold: 

Dagrenovationen har generelt fungeret tilfredsstillende med 1 undtagelse, som skyldtes snestorm. Alle beboere har fået 2 
ekstra sække til sådanne situationer. 
Fejning af stam- og sidevejen foretages hvert halvår af kommunen. 
Avisindsamlingen fungerer også tilfredsstillende, og kommunen er ligeledes tilfreds med det hidtidige forløb, trods et lille 
fald i det indsamlede kvantum. I 4. kvartal 2006 blev indsamlet over 5 ton, heraf hele 82% i de individuelle aviscontainere. Et 
samlet fald på 15% siden i 4. kvartal 2005. Faldet kan skyldes, at flere og flere husstande siger nej tak til reklamer. 
Containerpladsen er desværre ikke altid lige pæn, og problemet var især stort omkring nytår, hvor containerne var lukkede. 
Bestyrelsen henstiller alvorligt til medlemmerne at deltage i vedligehold af pladsen og ikke henstille affald på denne. 
Opsamling af platanblade. Ordningen har fungeret tilfredsstillende, selv om frosten kom sent, og derfor gav et stort og 
pludseligt fald af mange blade. Det er fortsat bestyrelsen strategi at fjerne bladene når de er faldet af træerne og ikke når 
mange er faldet. Det skyldes at der er erfaring med at de sidste blade ellers ikke bliver fjernet. 
Nytårsfyrværkeri. Formanden påpegede, at affyring ikke må finde sted inden for 200 m fra stråtækt bebyggelse (Hvidegår-
den) og yderligere 200 m mod vindretningen. Igen i år arrangerede en gruppe af bestyrelsen oprydning af fyrværkerirester 
nytårsmorgen med efterfølgende forfriskning hos såvel formanden som hos et af medlemmerne undervejs. 
Vinterbekæmpelse. Formanden udtrykte tilfredshed med, at vi anvender kommunens ordning. Saltning og rydning har været 
rettidig og effektiv, selv om vinteren har været mild. Ordningen har fungeret fint, og indstillede derfor – trods en prisstigning 
som kassereren efterfølgende gjorde rede for – at vi fortsatte denne. Stierne ryddes hverken af os eller kommunen, og den 
milde vinter har betydet at det ikke har været et stort problem. 

D. Hjemmesiden:  

Formanden promoverede grundejerforeningens hjemmeside: ”www.hvidegaardsparken.dk” og efterlyste flere fotos af ældre 
dato. For nylig er kommet en avisartikel fra 1962 med flere sjove fotos. På adressen ”opslag.hvidegaardsparken.dk” findes en 
opslagstavle, hvor medlemmerne kan skrive om hvad de vil. Desuden udsender bestyrelsen et nyhedsbrev. Formanden oply-
ste, at 50 medlemmer er tilmeldt til at modtage nyhedsbrevet. Således mangler 42 adresser, og medlemmerne opfordres til at 
tilmelde sig (via mail til:bestyrelsen@hvidegaardsparken.dk). 

E. Gode oplevelser:  

Bestyrelsen har glædet sig over at vores vedtægter er blevet ajourførte og nu tydeligere end før definerer mål og midler for 
Grundejerforeningen. Man har ligeledes glædet sig over at kriminaliteten, som for får år siden var stigende, nu atter er faldet 
til et lavt niveau. For et område som omfatter Hvidegårdsparken, Trongårdsparken og en del af Fortunen, har politiet i 2006 
registreret 12 anmeldelser af personrettede forbrydelser (9 indbrud i hus, 2 i biler og en om hærværk) og 5 anmeldelser vedr. 
erhverv (hovedsagelig indbrud i varevogne). Endelig har bestyrelsen glædet sig over god støtte fra mange beboere med in-
formationer, deltagelse og opmærksomhed omkring arbejdet. Til slut rettede formanden en særlig tak til hele bestyrelsen for 
deres omhyggelige og ihærdige arbejde. 

F. Dårlige oplevelser:  

Fremmed parkering er problematisk, og desværre et stigende problem på stamvejen. Det drejer sig såvel om gods, som læsses 
om, anhængere som parkeres hele dagen som private biler, som parkeres. Vi har søgt om tilladelse til at opsætte skilte, men 
har fået afslag fra kommunen. Ankeinstansen har underkendt kommunens afgørelse, og vi forsøger nu at finde en løsning 
sammen. Desværre er kommunen mere end almindelig modvillig. 
Vi har også oplevet at vores skilt om parkering på græsrabatterne er blevet stjålet. Tyveriet er anmeldt, men vi afventer dis-
kussioner med kommunen og politiet om øvrig skiltning, før et nyt bliver opsat. 
Endelig er mosegrisene aktive igen i år. Bestyrelsen henviser til den udsendte vejledning fra sidste forår, og beder alle reagere 
prompte, hvis de ser muldvarpe- eller mosegriseskud. 

 
Diskussion: 

Spørgsmål fra nr. 97: Skal kommunens snerydning rydde på vendepladserne? 
Svar fra formanden: Ja, kommunen skal også rydde på vendepladserne. Hvis det ikke sker bedes det meddelt til bestyrelsen, 
der vil lade det gå videre til kommunen. 
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Spørgsmål fra nr. 95: Hvad går planen vedrørende marken mod Tordals mose ud på? 
Svar fra formanden: I hovedtræk går planen ud på, at området ikke skal springe i skov. Formanden vil sikre at vi tager kon-
takt til kommunen, da det snart er et stykke tid siden der er sket noget på området. 
 
Spørgsmål fra nr. 55: Kan der blive lagt et par fliser ved postkassen på hjørnet af Klampenborgvej i stedet for den nuværende 
sandbunke. 
Svar fra formanden: Bestyrelsen vil tale med kommunen om det – om fornødent vil grundejerforeningen selv sørge for det. 
 
Oplysning fra nr. 105: Mosegrise bryder sig ikke om kejserkroner. 
 
Spørgsmål fra nr. 6: Vil opførelse af støjhegn mod Klampenborgvej ikke hindre hækkens forsatte vækst? 
Svar fra formanden: Kommunen stiller krav om, at støjhegn placeres mindst 0,5 meter fra hækken netop for at muliggøre en 
fornuftig fortsat vækst. 
 
Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. 

 
Ad 3: Aflæggelse af revideret årsregnskab 2006: (ved kasserer Palle Lenzing (nr. 19)) 

Kassereren (Palle Lenzing, nr. 19) redegjorde herefter for regnskab 2006, budget 2007 og kontingent 2007. 
 

A. Indtægter:  

Indtægterne stammer i al væsentlighed fra medlemmernes kontingent. Som det fremgår af noterne – og af status – mangler vi 
en indbetaling på 275 kr. Et bagatelagtigt beløb, men ret principielt. Der er tale om at et medlem – Mogens Wiingaard i nr. 71 
– har nægtet at betale til den fælles vinterbekæmpelse. Begrundelsen herfor har varieret, men da vinterforanstaltningerne er 
blevet vedtaget af generalforsamlingen, og da både deklaration og vedtægter bestemmer, at sådanne beslutninger er bindende 
for alle medlemmer har bestyrelsen – efter en normal rykkerprocedure – overgivet sagen til fogedretten, som imidlertid har 
sendt den videre i systemet, således at der nu føres en civil retssag mod medlemmet. 
Renterne er blevet lidt større en budgetteret. Det skyldes dels at vi har haft flere penge end normalt på kontoen, dels et sti-
gende renteniveau. 
De ekstraordinære indtægter hidrører fra ejendomsmæglere, der har betalt gebyr for oplysninger. 

B. Udgifter:  

Vejvedligeholdelse. Det er det beløb, som kommunen opkræver for at holde vore veje i rimelig pæn stand. 
Vedligehold af friarealer: Der er tale om udgifter til græsslåning, pasning af stier samt til opsamling af blade i efteråret. 
Møder, kopi, kontor, gebyrer m.v.: Der er tale om de almindelige kontorholds- og mødeudgifter samt til retsgebyr. 
Platantræer beskæres. Som vedtaget på sidste generalforsamling er platantræerne ikke blevet beskåret i 2006, men der er ble-
vet opsparet et beløb på 500 kr. pr. medlem med henblik på en senere beskæring af træerne. 
Rensning af øst- og veststier: Der er kun sket almindelig vedligeholdelse i 2006 – ikke større arbejder. 
Parcelhusejernes Landsforening: Der er tale om kontingent samt forsikringspræmie. 
Vinterbekæmpelse: Kommunen har i sæsonen 2006/07 opkrævet 275 kr. pr. medlem. 

C. Aktiver:  

Forudbetalt vinterbekæmpelse: Der er tale om en regnskabsmæssig opdeling af betalingen til kommunen idet kontingentet 
dels vedrører de sidste måneder af 2006 dels månederne januar til marts i 2007. 
BG-Bank: Tallet viser det indestående beløb ultimo 2006. 
Skyldigt kontingent: Det beløb, som Hr. Mogens Wiingaard skylder foreningen, jfr. under ”indtægter”, og hvorom der nu fø-
res civil retssag. 

D. Passiver:  

Opsparing til senere beskæring af platantræer: Som nævnt opspares der 500 kr. pr. medlem. 
Egenkapital i øvrigt: Beløbets størrelse skal ses i lyset af, at hovedparten af foreningens udgifter forfalder i årets første del, 
medens indtægterne – kontingenterne – først indgår i sommermånederne, det er derfor nødvendigt at foreningen har en ikke 
ubetydelig likviditet. 
 
Regnskabet er revideret af foreningens revisor. Indtægterne var højere end 2004 pga. ekstraordinær indbetaling på kr. 500 pr 
medlem til beskæring af platantræer. Dette samt udgifterne til vinterbekæmpelse var således også de store afvigelser i forhold 
til 2004. For platantræernes vedkommende androg beskæringen kr. 101.875,-, hvilket var mindre end halvdelen af øvrige til-
bud. Mht. vinterbekæmpelse udgør noget af stigningen, at den tidligere ordning med privat vognmand foregik ved bagud be-
taling mod forud betaling til kommunen for den nuværende ordning. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
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Ad 4: Fastlæggelse af budget og kontingent for 2006:  
Bemærkningerne til budgettet følger i al væsentlighed kassererens kommentarer til regnskabet. Han kom derfor kun med 
ganske få tilføjelser: 
 
Kontingentet foreslås som nævnt fastholdt på 2.255 kr. pr. medlem. 
Renteindtægterne bliver lidt større hovedsagelig på grund af den fortsatte opsparing til senere beskæring af platantræerne. 
Vejvedligeholdelse. Beløbet er fastsat af kommunen. 
Vedligeholdelse af friarealer stiger relativt meget. Det skyldes primært, at der er fremkommet en regning på. ca. 9.000 kr. 
der vedrører 2006 efter at regnskabet var afsluttet (vedr. bladopsamling) og som nu kommer til at belaste 2007. I øvrigt er der 
regnet med en vis prisstigning. 
Vinterbekæmpelse: I det budgetforslag, som er uddelt til medlemmerne, er der regnet med at kommunens pris ville stige 
med ca. 10%. Det har imidlertid vist sig ikke at holde stik. For ikke mange dage siden meddelte kommunen, at prisen ville 
stige med 36%. Da der er tale om en væsentlig prisstigning har bestyrelsen valgt at foretage en opdatering af budgettet såle-
des at det budgetterede beløb til vinterbekæmpelse nu bliver 34.408 kr. Alle andre beløb som er nævnt i det udsendte budget 
fastholdes – naturligvis med undtagelse af det budgetterede resultat, der kun bliver på 987 kr., hvortil kommer hensættelsen 
på 46.000 kr. til senere beskæring af platantræerne. Bestyrelsen beder om, at det opdaterede budget kan vedtages. 
 
Spørgsmål fra nr. 95: Når kommunen ejer træerne, hvorfor skal vi så betale for vedligeholdelsen? 
Svar fra formanden: Som beboer på en privat fællesvej har man vedligeholdelsespligt af fortov og vej ud til vejmidten. Dette 
gælder også de træer, som befinder sig her, uanset at man ikke ejer hverken fortov, kørebane eller – som her – træerne. Besty-
relsen har gennemset afgørelser om dette og kan bekræfte at man ikke kan sige sig fri for denne pligt. Vi må derfor afsætte et 
beløb for beskæring hvert 3-4 år. 
  
Spørgsmål fra nr. 55: Finder det urimeligt med private fællesveje, hvor vi skal betale for vedligehold og snerydning. Er der 
lovhjemmel for dette? 
Svar fra kassereren: Regler for dette stammer fra midten af forrige århundrede og er reguleret i lov om private fællesveje. Vi 
forventer ikke at dette ændres på hverken kort eller langt sigt. 
 
Det opdaterede budget og kontingentet blev herefter godkendt 

 
Ad 5: Fastlæggelse af vederlag til kassereren: 

Rødvin af passende kvalitet og kvantitet godkendt. 
 
Ad 6: Eventuelle forslag: 
A. Fra medlemmerne: Der var fra medlemmerne ingen forslag.  
B. Bestyrelsen: Der var ikke fremsat forslag. 
 

Ad 7: Valg af bestyrelse: 
Bjarne Gotholdt, Jacob Johnsen, Palle Lenzing , Cai Frimodt-Møller, Ivan Boll og Tina Bach Guldberg blev alle genvalgt. 

 

Ad 8: Valg af revisor:  
Den hidtidige revisor Torben Skovgaard blev genvalgt. 

 

Ad 9: Eventuelt 
A. Kryds Klampenborgvej/Hjortekærsvej 

Det blev på spørgsmål fra salen oplyst af formanden, at der ikke foreligger nogen plan for trafikforholdene ved hjørnet 
Klampenborgvej / Hjortekærsvej. I forbindelse med at kommunen nu har overtaget ansvaret for også Klampenborgvej fra det 
hedengangne amt vil grundejerforeningen tage spørgsmålet op med henblik på revisionen af kommunens trafikplan i 2008. 
 

B. U-sving på Klampenborgvej 
På spørgsmål fra nr. 34 oplyste Bjarne Gotholdt, at Vejdirektoratet har afvist at give tilladelse til U-sving (venstresving) på 
Klampenborgvej – overfor opkørslen fra motorvejen, men sagen kan eventuelt tages op igen, men nu med kommunen efter at 
de har overtaget ansvaret. 
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C. Fællesarrangementer (ved Alice Hansen (nr. 95)) 

Fortalte om festudvalgets arbejde: Der har været afholdt fastelavnsfest, sommerfest og lysfest. Alle arrangementer har været 
velbesøgt, men der er fortsat plads til at flere deltager – også medlemmer, der ikke har børn eller børnebørn. Alle arrange-
menter tænkes gentaget i 2007/08, men der er tillige planer om at afholde et loppemarked, hvis der er stemning for det. Af de 
tilstedeværende tilkendegav 14 medlemmer interesse for et loppemarked, der i givet fald vil blive afholdt den 6. maj 2007, 
hvorefter festudvalget konkluderede at det nok skulle prøves af. De øvrige arrangementer er fastlagt til følgende datoer: 
 

Sommerfest:    Den 18. august 2007. 
Lysfest:            Den 28. oktober 2007. 
Fastelavnsfest: Den 3. februar 2008. 

 
Formanden udtrykte sin tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Formanden takkede dirigenten og takkede endelig 
forsamlingen for en positiv opbakning til foreningens arbejde. 
 
Herefter var der et hyggeligt socialt samvær med et let traktement i hotellets restaurant. 
 
Referent: Palle Lenzing og Jacob Johnsen, 23.03.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efterskrift: 
 
Ved sit første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, afholdt den 27. marts 2007, har bestyrelsen konstitueret sig således: 
 

Bestyrelse: 
   Jacob Johnsen, nr. 57, formand 
   Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand 
   Palle Lenzing, nr. 19, kasserer 
   Cai Frimodt-Møller, nr. 1 
   Tina Bach Guldberg, nr. 9 
   Ivan Boll, nr. 53, suppleant 
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Godkendt regnskab 2006 
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Godkendt budget 2007 
 

 
 


