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Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge 

Den 13. april 2011 i Husum kirke 
 
 
Ad. 1 Valg af dirigent. 

Bestyrelsen forslog Søren Bojer (Dyssevænget 10B). Søren Bojer blev valgt. 
Dirigenten takkede for valget og startede med at konstatere at generalforsamlingen var 
lovligt indvarslet i forhold til grundejerforeningens vedtægter. Der var 21 
stemmeberettigede til stede. 

 
Ad. 2 Formandens beretning 

Jane Skou (Dyssevænget 13) bød velkommen, specielt til de nye medlemmer. Vi er i 
dag 138 parceller i foreningen. 
 

Om vores forening kan siges at der er et ”event” udvalg, der arrangere nogle fælles 
arrangementer: 

• Fastelavnsfest (søndagen) 
• Fællesarbejde på plænen – en times tid lørdagen før sommerfesten 
• Sommerfest – den tredje lørdag i august 
• Havedag- første søndag i oktober, den foregår på plænen, hvor vi evt. giver 

hinanden planter og stiklinger og erfaringer.  
 
Vores hjemmeside aktivitet er hovedsaligt for nogen der søger oplysninger om vores 
grundejerforening, samt billeder fra fores fællesarrangementer. Se 
www.slotsfruensvaenge.dk. 
 
Der er afholdt 4 planmæssige bestyrelsesmøder i årets løb. 
 
Foreningen fik et nyt firma til at stå for snerydningen, der har været 11 snerydninger 
det forløbende år til en pris på 5658 kr. pr. gang mod sidste år: 3740 kr. pr gang. 
 
Der har ikke været brøndrensning i efteråret, det skulle have været foretaget i uge 47, 
men blev forhindret på grund af snefald. 
 
I forbindelse med oplægget om oversvømmelse og højvandslukkere før sidste års 
generalforsamling anbefalede Kloakmesteren fra Brønshøj Kloak asp, at få vores 
brønd på egen matrikel renset én gang om året. Hvis det er ønsket, kan man henvende 
sig til foreningens brøndrensning firma, og måske få en bedre pris for egen 
brøndrensning, når de alligevel er ude og rense op i vores forening. (Kontakt Leif M 
Jensen 43 96 15 66) 
 
Bestyrelsen har besluttet at melde grundejerforeningen ud af fællesgrundejer-
foreningen. Fællesforeningen har været præget af uoverskuelighed og for lidt 
nytteværdi. Vi mener, vi selv kan opnå de værdier og fordele der er derfra.  
 
Der har været henvendelser til bestyrelsen om beplantningen/træerne på plænen. 
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Som sagt på sidste års generalforsamling vil bestyrelsen ikke tage beslutning om at 
fælde træer på plænen. Vi synes der en beslutning, som skal træffes på en 
generelforsamling. 
  
Der er ikke nogen der har rejst konkrete forslag i år. 
Der er formentlig ikke offentlig beplantningsplan for vores område,  
Vi har endnu ikke fået svar fra vores henvendelse om tilladelse til træfældning. 
 
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
Ad. 3 Regnskab 

Kasseren Thorbjørn Agir (Dyssevænget 31B) gennemgik regnskabet.  
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
Ad 4. Indkomne forslag 

Der var i år ingen indkommende forslag. 
 
Ad 5 Orientering fra festudvalget 

Jane fortalte at der havde været afholdt et succesfuldt fastelavns arrangement, der 
havde givet et overskud på 400.- kr. 
 
Sommerfesten vil i år blive afholdt lørdag d. 20. august. 
 
Festudvalget forsøgte i vides muligt omfang at gøre arrangementerne udgiftsneutrale. 
 
Der var spørgsmål til hvordan man kunne komme med i festudvalget og være aktiv. 
Jane (Dy. 13) vil opfordre til at man henvender sig til hende hvis man ønsker at tage 
del i festudvalgets arbejde. 

 
Ad 6 Honorar til bestyrelsen 

Bestyrelsen forslog at honoraret blev holdt uændret. Hvilket vil sige at formanden, 
sekretæren og kassereren får 3800 kr. årligt. 
Honoraret blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
Ad 8 Valg til bestyrelse 

a.) Formanden Jane Skou (Dy. 13) – Genvalgt for 2 år 
b.) Signe Knattrup (Åv. 10A) – Nyvalgt for 2 år 
c.) Birthe Ougaard (Dy. 50b) – Nyvalgt for 1 år 
d.) Nicoline Varberg (Dyssevænget 6B) blev genvalgt som supplant 
e.) Jakob Helmer Mørck (Dyssevænget 9A) blev valgt som suppleant 
f.) Som revisor blev Henrik Bering (Åvendingen 6B) og Ove Hansen (Dyssevænget 

50A) genvalgt. 
g.) Lis Johansen (Dyssevænget 2) blev genvalgt som revisorsuppleant  
 

Ad 9 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 550 kr. pr. halvår blev vedtaget. 
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Der blev spurgt til om der fandtes et budget/en plan i forhold til de penge der blev 
sparet sammen til renovering af vejene. Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde en 
sådan plan og fremlægge den på næste års generalforsamling. 
 
Der var spørgsmål til hvornår bestyrelsen regnede med at luftledningerne skulle 
graves i jorden. Bestyrelsen forventer at dette sker i løbet af 2012 

 
Ad 10 Eventuelt 

Der var spørgsmål vedrørende beskæring af de store træer på plænen. Der blev spurgt 
til om beskæring af træerne var en generalforsamlingsbeslutning? 
 
Jane svarede at bestyrelsen havde misforstået en henvendelse fra nogle beboer ved 
plænen, og at beskæring af træerne på plænen måtte gå under almindelig drift. 
Bestyrelsen ville tage emnet op på næstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Der var spørgsmål til hvad bestyrelsen havde tænkt sig at gøre i forhold til hjørnet ved 
Dyssevænget og Slotsherrens vej, der ligner en ”losseplads”. Er det muligt at få 
klippet hækken og luget ud på ejerens regning? Dirigenten gjorde opmærksom på 
vedtægternes §4. 
 
Det blev også forslået at man kunne gør det ved fælles indsats i forbindelse med 
havedagen. 
 
Der blev spurgt til hvordan man skulle forholde sig til andre ældre beboer der ikke 
magter at holde deres hæk ud mod vejen. Grundejere opfordres til at yde nabo hjælp. 
 
Der var spørgsmål til om hvorvidt de plankeværk der skyder op forskellige steder i 
grundejerforeningen ikke strider imod vedtægternes §4. hvor der blandt andet står: 
”Afgrænsningen mod vej udføres således, at områdets grønne karakterer bevares.” 
 
Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at få en advokat til at vurdere §4 i vedtægterne i 
forhold til plankeværk. 
 
Mødet sluttede 21.15 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dirigent 
Søren Bøjer  
(Dyssevænget 10B) 

 
 
 
 
 
 
 
Sekretær 
Mads Lundby  
(Dyssevænget 18B) 


