Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge
Den 30. april 2009 i Husum Kirke
Ad 1.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Søren Bojer (Dyssevænget 10B), som blev valgt. Dirigenten
konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i forhold til
grundejerforeningens vedtægter. Der var 17 stemmeberettigede til stede.
Ad 2. Formandens beretning
Jane Skou (Dyssevænget 13) bød velkommen til alle nye medlemmer i foreningen hvor
vi er 139 medlemmer. Hun kom i årsberetningen bl.a. ind på følgende:
Der er et arrangementsudvalg, som arrangerer fælles udgiftsneutrale arrangementer
som fastelavnsfest, fælles arbejdsdag på plænen, sommerfest og havedag. I år er
datoerne for disse arrangementer:
Sankt Hans kom sammen mandag d. 23. juni
Sommerfest lørdag den 15. August (altid 3. lørdag i august)
Have-dag med plantebytte osv. søndag den 4. oktober kl. 14.
Fastelavnsfest søndag den 14. februar kl. 11.00 (se udskydelse af datoen under punkt 5)
Foreningens hjemmeside opdateres efter bedste evne og prioriteret tid. Alle
medlemmer kan få adgang til at skrive på hjemmesiden, hvis de ønsker det. Se
www.slotsfruensvaenge.dk.
Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste general forsamling
Brøndrensningsaftale med firmaet Leif Jensen kører efter planen
Vejbump er repareret nødtørftigt, og vi må nok leve med dem som de er, indtil en
større vejrenoveringsplan en gang gennemføres. Der er ingen konkrete planer, men
det forventes at blive når luftledningerne nedlægges i jorden, formentlig i 2011. Det
giver tid til at sammenspare så mange penge til projektet, at det burde kunne
gennemføres uden yderligere kontingentforhøjelser.
Snerydningskontrakt har været kilde til en del diskussioner mellem de 9
grundejerforeninger, der er fælles om den. Vi har fået skrabet sne 3 gange i vinter og
fået en regning på 11.220 kr. og der forhandles stadig, i skrivende stund, om
rimeligheden i at betale for at få skrabet sne, der næsten var tøet væk.
Vi har lavet en undersøgelse af vand i kældrene. Der blev udsendt spørgeskemaer til
alle, og der var svar fra omkring 30 husstande. De fleste, som havde haft vand i
kælderen, i 2007 havde haft det de samme to datoer i sommeren 2007. Resultatet af
undersøgelsen er sendt videre til Københavns Kommune, og det aftaltes, at
bestyrelsen vil følge op overfor kommunen og høre om der skal ske noget fremover.
30-km skiltet på Åvendingen ved Slotsherrensvej er igen blevet sat op.

Ad 3 Regnskab
Kasserer Thorbjørn Agir (Dyssevænget 31B) gennemgik regnskabet, som blev
godkendt. Der var ros for at have rokeret på en konto og fået et pænt renteafkast på
vores indestående.
ad 4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Ad 5. Orientering fra fest- og arrangementsudvalg
Punktet blev dækket under formandens beretning, men der blev spurgt til stemning
om at udskyde fastelavnsfesten 14 dage, det var der så foreningens fastelavnsfest
bliver søndag d. 28. feb. 2010
Ad 6. Honorar til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog, at honoraret var uændret. Formand, sekretær og kasserer får
3.800 kr. årligt Honoraret blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 7. Valg til bestyrelsen
Jane Skou (Dyssevænget 13) blev genvalgt som formand
Klaus Toudahl (Åvendingen 24B) blev valgt til bestyrelsen
Nicoline Varberg (Dyssevænget 6B) blev genvalgt som suppleant
Der blev ikke fundet en 2. Suppleant.
Henrik Bering (Åvendingen 6B) og Ove Hansen (Dyssevænget 50B) blev genvalgt
Lis Johansen (Dyssevænget 2) blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 8. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 550 kr. pr. halvår blev vedtaget.
Ad 9. Eventuelt
• Anders Houlberg (Dyssevænget 24) fortalte, at de havde opgivet et forslag om
fælles ansøgning om støjværn langs banen, fordi Bane Danmark selv har
henvendt sig til de beboere langs banen, der er tilskudsberettiget.
• Det er stadig muligt at få udleveret gratis dræbersneglegift, så længe det
begrænsede lager haves. Henvendelse hos Mads Lundby, Dyssevænget 18B

•

Der har været problemer med parkering på plænen ved Dyssevænget.
Der var enighed om, at plænen ikke er en parkeringsplads, og at dette skal
respekteres af alle.

Referent/Jens Erik Ditlevsen (Åvendingen 19A)

