
                    Generalforsamling i Grundejerforeningen Slotsfruens Vænge 
                                  den 15. april 2015 I Husum Kirkes lokaler. 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen foreslog Søren Bojer, Dyssevænget 10 B. Søren Bojer blev 

valgt

3. Det konstateres, at der er lovligt indkaldt med korrekt varsling. 

4. Formandens beretning ved formand Jane Skou, Dyssevænget 13. 
Formandens beretning: Vi arbejder sammen med Københavns kommune. Det er 
godt at have ørerne åbne overfor høringer – kom endelig og sig det, hvis I hører 
om nogle høringer der er relevante for os – det kan jo tænkes at det glipper for 
bestyrelsen. 
Alle nye medlemmer bydes velkommen. Der er desuden lavet ny velkomstfolder, 
som opdateres efter dagens generalforsamling. 
I årets løb har der været forskellige gode arrangementer, deriblandt impulsiv 
sankthans aften - som nu er sket 11 år i træk. Fællesarbejde på og omkring 
plænen: Der er fællesarbejde den 16. august en uge inden sommerfesten. 
Den forgangne sommerfest gik godt; der var mange nye med og mange nye 
børn. Ikke så stor tilslutning til plantedag. Fastelavn cirka 75 deltagere. Der var 
gratis kage og kaffe fordi tilslutningen inkl billetkøb er så stor, at det giver plus 
på kontoen.
 Der blev gravet cirka et ton slam op ved brøndtøming. 
Der er kommet nye lysmaster. Bravida har sat dem op og Citelume har 
liciteringen på gadelamperne for kommunen. De er meget korrigerede og 
professionelle. Alle lamper er nu gennemgået og rettet til. 
Vejreperationer fra Petri og Haugsted er et igangværende projekt. 
De nye træer og hækplanter ved overfaldsværket skal vandes hver anden uge i 
dette år. Der er lavet vandingensplan som omdeles.
Fortovsrepartion på Slotsherrensvej. Der er en igangsværende korrespondance 
med kommune om at få lagt fliser eller på anden vis lavet fortovet pænt frem til 
Rødovre Kommune. 
Grundejerforeningen fylder 100 år. Dette markeres ved sommerfesten, som er 
den 22. august med musik, sang og fest. Samt efter generalforsamlingen med 
kransekage og asti. 
Spørgsmål: Er der en plan for fortove, veje og kantsten? Der er ikke arbejdet 
med det i dette år. Der bliver lappet på de problemsteder der er, og så længe det 
ikke er farligt, bliver det lappet i den fortløbende rækkefølge. Er der steder hvor 
det er direkte svært at rydde sne eller der kommer ukrudt op gennem fortovet, 



skal det selvfølgelig oprettes. Det noteres at emnet er bragt op før og det stadig 
er et problem, at der er knækkede fliser, som ikke er repareret. 
Kommentar: Henrik Bering er død. Han var i mange år medlem af bestyrelsen og 
lagde et stort arbejde i grundejerforeningen.
Kommentar: Jeg bor tæt på ved indkørslen til Åvendingen. Der er mange biler 
som vender op over cykelsti og fortovet. De rammer fliser, som ikke kan tåle 
trykket, og beboers postkasse. Det er et problem for beboeren, men det er svært 
for grundejerforeningen at gøre noget ved. 2. Kommentar: det er den enkelte 
grundejers ansvar at en stor sten foran ejendommen kan gøre skade på en bil. 
Beretningen er godkendt.
Spørgsmål: hvad med gadeskiltene som sad fast på de gamle lygtepæle? Nye 
skilte er på vej. De gamle ligger i formandens have. 

5. Regnskab. Regnskabet er vedlagt dagsorden. Thorbjørn Argir (kasserer) 
gennemgik: Vi har haft en fantastisk renteindtægt i 3 år. Den aftale kan vi 
ikke få igen. Største udgifter har været anlæg af grønne områder. Der er 
ikke brugt lige så mange penge på snerydning, ej heller lapning og 
reparation af veje og fliser. Der er overskud på 120.000 kr ifht sidste år. 
Samlet beholdning er cirka 1,3 mio kr. 

Spørgsmål: hvad er advokatudgifter/tab: Det er penge, som vi har tabt ved en 
konkurs. Der var intet at hente selvom kassereren prøvede. 
Spørgsmål: skal vi blive i Alm brand bank? Det skal afklares. 
          Regnskabet godkendes. 

6. Indkomne forslag: 
Forslag: Visuel allé på Plænen. Der er blevet flyttet 3 lysmaster og træerne er 
plantet i forhold til de lysmaster. Der er punkter for og imod; Skal penge bruges 
på forskønnelse og ikke veje? Forslagsstiller mener, at det vil blive smukt, når 
træerne vokser til og danner en allé. Prisoverslag er vedlagt dagsorden. 
Spørgsmål: hvorfor ikke købe et træ på en planteskole? De er meget små - altså 
vil det tage endnu flere år, før der er visuel allé og der er ikke trægaranti. 
Kommentar: Der er jo vedligehold, ved det vi planter. 
Kommentar: Der er ikke vedligehold ved paradisæbletræer. Forslagsstiller: de er 
valgt med det for øje, at de ikke tager udsyn, og at de er vedligeholdelsesfri.   
Afstemning: første stemmes der er om 7 træer: 21 stemmer for ud af 32 
fremmødte. Forslag om 7 træer vedtages

7. Festudvalg. 
100 årsfest bliver stort og flot. Telt mad og drikke. Underholdning. De 
sædvanlige lege og konkurrencer med mere til. 

8. Honorar til bestyrelsen. 
Vedtages uændret

9. Valg: 
Formand genvælges. Gitte Ganderup og Signe Knattrup genvælges som 
bestyrelsesmedlemmer. Niels Munk og Lis Johansen genvælges som revisor. 



Mette Haagensen vælges som revisor-suppleant. 

10.Fastsættelse af kontingent. 
Vedtages uændret. 
Kommentar fra Mette Haagensen: Giver det mening at sætte kontingent op, ifht 
planer med veje og fortove. Noteret. 

11.Eventuelt. 
Er der en telefonkæde eller andet? Vi har lige haft indbrud i 11A. Medlem 
fortæller om sikringsnettet.dk - Det er meget billigt og det virker. Der er 6 
grundejere som har det. 
Kommentar: naboskab og at holde øje samt lys med en lygte, hvis man ser 
noget. Lad være med at udsætte jer selv for fare. 
Spørgsmål: Fibernet: Har vi talt om fibernet før? Jeg er ny. Vores seneste 
undersøgelser siger at fibernetudbydere ikke er interesseret i at lægge det ned 
her. Der er ikke tilslutning nok. 
Forslag: Loppemarkede på plænen? Ja, det er en god idé. Spørger tager initiativ. 
Spørgsmål: Kan vi ikke få en græsslåmaskine med opsamler?: vi har talt om det, 
men hvor skal den stå og hvor skal den vedligeholdes? 
Plantebyttedag: man kan komme ud på græsplænen med stauder eller frø for at 
bytte. Jeg har tidligere spurgt om der stadig er stemning for det? Jeg forslår at 
hvis ikke der kan være stemnig for det, så lukker vi det ned. 
Kommentar: kunne man invitere en gartner ud, og gøre dagen lidt interessant?
Kommentar: kan plantedag være i foråret? Jeg har ikke deltaget fordi det ligger i 
oktober. Ditte siger op som arrangør af plantedag.
kommentar: Danmarks Naturfredningsforening har giftfrihave.dk.  

Signe vil ikke stå for at håndtere vandplaner alene og ønsker at andre melder 
sig. Flere melder sig og Signe sammensætter en gruppe.

Søren: bestyrelsen kan afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis den vil 
det. 

Tak for god ro og orden. 
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