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               Paraplyforening for 1300 Grundejere 
             Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 19. august. 2020 kl. 19.00  

                         Husum Boldklub, Nordrupvej 6, 2700 Brønshøj. 
                                                                                                                                 

Til stede:  Frode Albrechtsen, Toftevang Vejlaug, Jane Skou, Slotfruensvænge, Anne Brix    

  Christiansen, og Brian Jacobsen, Højdevang, Alexander Kleiman, Lille Solhøj, Freddy 

Ingvorsen, Sonja, Brønshøj Haveforstad og Lis Søkvist. 

 

Afbud fra: Niels Pathuel. 

Og Cecillie, Børnehaven og Michael Andersen, Dans Park nåede ikke frem. 

  

Dagsorden: 
 

0.  Inden generalforsamlingen bød formand Freddy Ingvorsen velkommen til de fremmødte 

medlemmer. På grund af Corona virus, har det været nødvendigt at udsætte vores 

generalforsamling til dette forsinkede tidspunkt. Jeg håber alle holder respektafstand og 

spritter hænder af så vi alle kan passe på hinanden. Freddy gav herefter ordet til Johnny. 
 

Gæster:  Lille foredrag og rundvisning fra en medarbejder fra Husum Boldklub. 

Formanden for Husum Boldklub Johnny Nielsen bød os velkommen og fortalte om, hvorledes 

det nye klubhus var kommet op at stå, hvor længe man havde søgt div. fonde og ventet på 

kommunens godkendelse. Et medlem havde været dem behjælpelig med den første tegning, som 

man kunne fremlægge. Herefter fik vi en pæn gennemgang af huset og bl. a. så, at man denne 

gang havde prioriteret damernes omklædningsrum. Formand Freddy takkede for, at vi måtte 

komme og se det nye hus og takkede derefter formand Johnny for hans indlæg og rundtur og 

overrakte et par flasker vin. 

 

1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Brian Jakobsen, og han modtog valget. 

 

2.  Formandens beretning. 

 

• Snerydning: Der har kun været fejet sne en gang i 2019, det var i januar, der var ingen 

kommentarer til det nye afregningssystem. Der var et nyt ønske om at få saltet selvom der 

ikke var faldet 3 cm., som der står i kontrakten. Det er nu med som et tilbud i vores snekon-

trakt, at man kan bestille saltning uden først at få ryddet sne. Dette er dog ikke blevet prø-

vet, idet der ikke har været behov i vinteren 2019/2020. 

• Reetablering efter fiber nedgravning: Det går ikke så godt, der er mange steder hvor fliser 

og anden fortovsbelægning ikke ligger som den skal. Det er op til den enkelte grundejerfor-

ening, at få firmaerne med gravetilladelse til at udbedre skaderne. Der er stadig områder i 

vores bydel hvor der mangler at blive lagt fiber ned. 

• Trafikændring på Karlslundevej foran Husum Skole: Projektet som skulle sikre en bedre 

trafikafvikling foran skolen, har været forsinket i et stykke tid fordi det skulle samordnes 

med skybrudsprojektet for Husum Vænge og ønskerne til cykelforbindelsen med Husum-

forbindelsen. Projektet bliver klar til skolestart i august måned. 
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• Skybrudsløsningen for området omkring Husumvej og ned mod jernbanen er kommet godt 

i gang. I første omgang er der udbygget med overløb til et stort regnvandsbassin som er ud-

gravet i Husum Vænge. Her kan store vandmængder samles op og forsinkes inden de bliver 

ledt tilbage i kloarken på Korsager Alle. Der er samtidig bygget større vandkammer under 

Smørumvej. Det bliver spændende når vi ser de første skybrud. 

• Lokalplanen for Bystævneparken: Det forventes først at den kommer i høring i 2021. Der 

skal laves en ny Helhedsplan for Bystævneparken, idet Rønnebo alligevel ikke skal flytte, 

men skal bliveliggende og samtidig har man beregninger vist, at der ikke er behov for en ny 

skole, så det byggeri er også fjernet. Samtidig skal trafikken for området nytænkes. 

• Ny lokplan for Altikon grunden / Kobbelvænget: Det er et nyt projekt som hovedsageligt 

består af boliger med forretninger i stueetagen. Den gamle plan lagde op til at der skulle 

bygges et stort indkøbscenter, den bygherre er der ikke mere. Husk! Borgermøde den 25/8-

2020, Se Lokaludvalgets hjemmeside. 

• Voldsom kørsel på Husumvej: Lokaludvalget har fået en henvendelse fra en borger på Ha-

ralstedvej som ønsker at der bliver gjort noget for at sænke farten på Husumvej. Lokalud-

valget har holdt møde med TMF for at se om det er muligt at etablerer vejændringer så ha-

stigheden kan komme ned. Lokaludvalget arbejder på at få lavet et budgetnotat til et for 

projekt i 2021. 

• To grundejerforeninger har bedt om materiale for om muligt at kunne komme med i vores 

snerydningsordning. Det er: Husumgårds Villakvarter og Grundejerforeningen QUINTO. 

Begge foreninger har meddelt, at de for nuværende ikke er interesseret. 

• Foreningssuppleringsvalg 2020 til Lokaludvalget: Da jeg blev opstillet til Lokaludvalget i 

2018 var det for en 4 års periode, jeg blev valgt som 1. suppleant for boligområdet (Grund-

ejere i Husum). Det er min plan fortsat at blive på denne post de næste 2 år, medmindre ge-

neralforsamlingen ikke ønsker dette. Husum Grundejerforening kan godt opstille en ny 

kandidat til suppleringsvalget i september måned. 

• Formanden tak til bestyrelsen: Jeg vil gerne sige en stor tak til hele bestyrelsen for et fanta-

stisk godt samarbejde og en god støtte. 

Formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Regnskab og budget. Lis omdelte regnskabet og gennemgik det, som ikke varierede så meget fra 

sidse år. Regnskab og budget blev godkendt. 

 

4. Indkomne forslag: Fra medlemmerne ingen. Fra bestyrelsen ingen. 

 

5. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær. Vederlagene blev godkendt med 

samme beløb som sidste år. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog: Uforandret kontingent på 100 kr. 

 

7a. Valg af formand. Freddy Ingvorsen ønsker at nedlægge sit hverv. Formanden meddelte, at han 

gerne vil trappe lidt ned for de mange jobs han har. Dirigenten spurgte forsamlingen rundt, om 

man havde et forslag. Der blev peget på flere, men desværre var der ingen, som ville påtage sig 

opgaven. Til slut foreslog dirigenten Bian Jakobsen, at man lavede et triumvirat bestående af 

ham, formanden og næstformanden, indtil næste generalforsamling, som er i marts 2021. Det 

blev vedtaget. 

 

7b. Valg af Kasserer: På valg var Lis Søkvist, som blev genvalgt. 

 

7c. Valg af et bestyrelsesmedlem: Her blev Jane Skou genvalgt. 

 

7d. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. På valg var Alexander B. Kleiman og han blev også genvalgt. 
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7e. Valg af 1 revisor: På valg er Brian Jakobsen, som blev genvalgt. 

 

7f. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg var Torben Engel Nielsen, som genvalgtes. 

  

8.  Eventuelt.  Som det var lagt frem, i indkaldelsen, skulle Freddy jo været stoppet som formand, 

men har heldigvis indvilliget i at fortsætte på de netop vedtagne vilkår. Men alligevel takkede 

Lis på bestyrelsen og dermed medlemmernes vegne Freddy for hans mangeårige gode 

formandskab og ønskede ham held og lykke fremover og overrakte ham nogle flasker. Herefter 

takkede formanden dirigenten og de fremmødte. 

   

Efter generalforsamlingen blev der serveret et par stk. smørrebrød samt kaffe og kage. 
 

Mødet sluttede kl. 22.00 

 

Ref. L Sø. 

   

   


