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     PARAPLYFORENING, 
Formand Freddy Ingvorsen,                 Næst- & Sekretær Lis Søkvist, 

Skensvedvej 56, 2700 Brh.                            Brovænget 9, 2700 Brh. 

Tlf.: 38 60 46 16.                      Tlf. 38 60 33 43 - 28 44 64 71 

Mail: fai_priv@post10.tele.dk       www.husumgrundejerforening.dk         

                                         22. marts 2015. 

 

Referat af generalforsamling i Husum Grundejerforening onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.30 

i Husum Kirkes lokaler, Korsager alle 14, 2700 Brønshøj.  

 

Til stede var: Freddy Ingvorsen, Højdegaarden, Finn Igil og Tove Feld, Islehøj, Frode Albrechtsen, 

Toftevang, Niels Pathuel Larsen, Lille Solhøj, og Lis Søkvist, Danas Park. 

 

Velkomst: Formanden bød velkommen og udtrykte sin skuffelse, sammen med de øvrige, over at 

der på trods af hans store indsats med selv at køre rundt med fem indkaldelser med bilag til samtlige 

formænd, ikke var mødt mange op. 

 

Ad 1. Valg af dirigent:   Niels Pathuel Larsen blev foreslået og valgt med akklamation.  

 

Ad 2 + 3. Under formandens beretning meddelte han, at en forening havde udmeldt sig her pr. 1. 

jan. 2015, men de var ikke med i sneordningen. Da vi samtidig har fået en ny forening med i sne-

ordningen, betyder det at vi kun mangler ca. 70 parceller for, at vi femover kan få en billigere pris. 

Vedr. snefejningen, havde der ikke været hel tilfredshed med det udførte arbejde, der var steder 

hvor der manglede rydning af den ene vejbane. På grund af stor udskiftning i den pågældende 

forenings bestyrelse, var man ikke helt klar over, hvor foreningens grænser gik og fik ikke 

informeret snemanden om manglerne. Men mangler eller utilfredshed, hvilket kan ske, især hvor to 

foreninger deler én vej, så skal man meddele det til snemanden omgående, så det kan blive rettet. 

De er nu orienteret om fremgangsmåden. 

Med hensyn til udskiftning af gadebelysningen bemærker Freddy, at hver forening, har fået et tilbud 

fra Bravida om at gå vejsyn sammen med dem, Citelum og Københavns Kommune de steder hvor 

der skal graves og udskiftes belysning, man foretager opmærkning af de nye masters placering og 

tæller samtidig antallet af beskadigede fortovsfliser. Dette for at der ikke skal pålægges grundejerne 

ekstra udgifter efter Bravidas gravearbejde. Standerne er sat med enten max. 36 eller 45 meters 

mellemrum. 

Når etableringsarbejdet er fuldført i lokalområdet, opfordres bestyrelserne til at foretage en 

gennemgang af det udførte arbejde, og fastslå om den nye belysning har den samme 

tryghedsskabende effekt som den tidligere belysning. Er der mangler eller kritik af for lidt lys må 

bestyrelserne sige til, så kan Husum Grundejerforening bringe sagen videre til Lokaludvalget og de 

ansvarlige i Teknik- og Miljøforvaltningen. Det beskrevne problem bliver så medtaget i en anden 

runde, som giver mulighed for rettelser af de påtalte belysnings mangler og fejl. 

Finn meddeler, at der ikke er nok lys i deres forening, og gravearbejdet er lavet grimt og der er 

meget stor niveau forskel fra flisekant til asfaltkant.  Man har meddelt Finn, at han selv kan udligne 

det.  Man kan også kontakte Lokaludvalget, så tager vi affære  ̧meddeler Freddy. 

 

Vedr. områdefornyelsen, skal kunstgræsplænen på Husum parken endelig påbegyndes i april, og 

skulle være færdig efter ferien, og den øvrige del af parken med bevægelsesalleer og opholdssteder 

vil være færdig til november. 

http://www.husumgrundejerforening.dk/
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Entreprenøren til Husum Bypark ved Føtex har ikke helt udført sit arbejde med vedligeholdelses 

arbejdet det første år tilfredsstillende, så han får et år til at gøre det bedre. Der skal mere lys og 

nogle planter er gået ud. Der mangler også stadig et toilet, som er lovet.  

 

31. maj 2015 holder Områdefornyelsen afslutningsfest i Byparken og resten af de uafsluttede 

opgaver overdrages til Lokaludvalget. 

  

En sportshal til 56 mill. ved Energicentret Voldparken skal snart påbegyndes og være færdig inden 

udgangen af 2016.  

Nu er også den højklassede busløsning i sin vorden og den grønne forbindelse kører videre. 

Otte Lokaludvalg er gået i samarbejde om at udarbejde en opslagsbog om Private Fællesveje for 

grundejere, som giver råd og vejledning til de mange udfordringer, som opstår for grundejere. 

Formanden meddeler, at der bevilget penge til etablering af belysning på voldgaden på Vest Volden 

fra Åkandevej til Bystævnet.  

Til slut indsendes en afslutningsrapporter til ministeriet og kommunen. 

 

Finn meddelte, at de ovre i deres forening, nede ved Kagsmosen, har et toilet, som renholdes 

dagligt, men det er aldrig åbent. Finn har gjort vrøvl, men det har hidtil ikke hjulpet og vil gerne 

have formanden til at tage affære. 

  

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad. 4. Kassereren kommenterede regnskabet, som var udsendt og alle medlemmer har betalt deres 

kontingent.  Et medlem er udmeldt. 

Der var ikke udfærdiget et separat budget, men der regnes med de samme tal, som svarer til dette 

års regnskab. Dette blev godkendt. 

  

Ad. 5. Der var kun et forslag, nemlig vedtægtsændringer. Vedtægterne var udsendt med 

dagsordenen og blev gennemdrøftet. Der blev forelagt nogle mindre ændringer. På side 4 foresloges 

det at anvende tal i stedet for bogstaver til dagsordenspunkterne.  I § 7, 3´die linie kunne stå: 

 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. I  § 16 bør stå: Revisorerne 

skal senest den 15. februar revidere. Og sidetallene bør angives i yderste nederste hjørne. Og ingen 

sidetal på side 1.  Punkterne rettes, og der fremsendes et nyt eksemplar pr. mail. Ellers OK. 

 

Ad 6. Stadig den samme godtgørelse til formand, kasserer samt sekretær. 

 

Ad 7. Samme kontingent som de senere år, 120 kr. pr. medlem. 

 

Ad 8a. Valg af formand. Lis foreslog genvalg af Freddy, som havde varetaget foreningens virke så 

fint og altid forberedt.  Og han blev genvalgt.  

 

Ad 8b. Frode Albrechtsen blev genvalgt og i bestyrelsen sidder foruden Jane Skou og Finn Igild.  

 

Ad 8c.  Niels Pathuel Larsen blev valgt som bestyrelsessuppleant.  

 

Ad 8d. Brian Jacobsen blev genvalgt som revisor og her foruden er Lisbet Hedelund revisor. 

 

Ad 8d. Der var ingen revisorsuppleanter.   
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Ad 8e. Eventuelt.  Finn oplyste, at skrald fremover skal afregnes pr kg. skrald, som læsses på 

vognen , og Lokaludvalget skal til at kigge på flere regnvandsprojekter og skybrudsplaner. 

 

Den anmeldte Coach/ Mentor Anne Søkvist, måtte desværre melde forfald p.g.a. Influenza, (måske 

et held, da vi ikke var så mange.) 

 

Formanden takkede dirigenten og Generalforsamlingen blev lukket og der blev serveret et par 

stykker smørrebrød herefter.  

 

 

              Niels Larsen               Freddy Ingvorsen                 Lis Søkvist                    
                    Dirigent                                     Formand                                   Referent 

 

 

 

22. marts 2015 


