
 

PARAPLYFORENING FOR 1200 GRUNDEJERE 

 
               Referat af ordinær generalforsamling  Onsdag den 18. maj 2016, kl. 19.30  

                         Husum Kirke,    Korsager Alle 14, 2700 Brønshøj. 
                                                                                                                                 30. juni 2016 

 

  Til stede:  Søren Jensen & Torben Engel-Nielsen, Brønshøj Haveforstad, Anne Brix, Danas Park, 

Jesper Kunst, Pax, Frode Albrechtsen, Toftevang Vejlaug, Jane Skou, Sannie Mahneke og Brian 

Jacobsen, Højdevang, Alexander Kleiman, Lille Solhøj, Freddy Ingvorsen, Lis Søkvist. 

                                          

Dagsorden:  
 

1. Valg af dirigent 

 

2. Formandens beretning. 

 

3. Regnskab og budget 

 

4. Indkomne forslag: Fra medlemmer ingen. 

 

5.. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær. 

 

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet nedsat til 100 kr. 

 

7. a. Valg af Kasserer: På valg er Lis Søkvist, som er villig til genvalg. 

        

b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Jane Skou, som er villig til genvalg. 

   

c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

       . 

  d. Valg af 1 revisor: På valg er Brian Jacobsen, som er villig til genvalg. 

 

  e. Valg af 2 revisorsuppleanter 

    

8. Eventuelt.    

 

 

 

 

Formanden bød velkommen og især til Jan Burgdorf Nielsen, som havde lovet at komme og give os en 

aktuel skybrudssituation, inden generalforsamlingen. 

 

Formanden gav herefter ordet til Jan, fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Jan 

meddelte, at han tidligere har besøgt os på vores generalforsamling i 2011, hvor vi fik en status på de 

muligheder, der dengang var for nedsivning af regnvand til faskiner og andre tekniske muligheder. Nu 

forsøger vi at få en status på vores skybrudsløsninger, set med kommunens øjne. 
 

Der har været flere muligheder fremme, dels gennem Klimavej.dk, som nu er lukket, dels via Kåre Press 



Kristensen, som har været ude og haft nogle møder. Et par enkelte foreninger har modtaget positive svar fra 

Hofor på deres forslag og får deres fulde udgifter dækket ind.      

       

Jan begyndte sin redegørelse med at gå år tilbage, da man begyndte diskussionerne om skybrud, fordi de nu 

også ramte Danmark.  Han fortalte om de generelle arbejder, der skulle foretages byen rundt, og hvor. Men vi 

endte i Brønshøj-Husum, hvor man planlægger at begynde i Husum Vænge og senere gå ned ad Korsager 

Alle, under viadukten og til Åvendingen for at blive ført ned til Krogebjergparken. 

 

Jan kunne fortælle, at der var en ny politik på vej til at få finansieret de skybrudsløsninger, som var godkendt 

af Hofor, uden dog at kunne fortælle detaljerne i denne. På mødet kunne et medlem af Toftevangs Vejlag 

fortælle, at deres skybrudsprojekt, som var godkendt af alle tre instanser, nu vil blive overtaget af Hofor. De 

vil stå som projektejer og betale etableringsomkostningerne og den efterfølgende drift. Den almindelige 

vedligeholdelse og drift af fortove og vejanlæg, som ikke havde med skybrudsløsningen at gøre, stod 

foreningen stadig selv for.    

  

Der var mange spørgsmål, som blev besvaret og derpå takkede Freddy ham og overrakte ham et par fl. vin. 

Jan anvendte to forskellige PowerPoint præsentationer, som sendes med referatet, så man kan se, hvad 

kommunen har af planlagt. 

 

Vi gik herefter over til generalforsamlingen. 

 

                                                                    0-o-o-o-o-o-o-o-0 

 

Ad 1. Til dirigent blev valgt Brian Jakobsen, som takkede og konstaterede generalforsamlingen lidt forsinket 

indkaldt, men at det skyldtes formandens sygdom og indlæggelse til operation. Han var heldigvis frisk igen. 

 

Formanden bad her forsamlingen ændre lidt på dagsordenen, idet han gerne i henh. til de ændrede vedtægter 

ville have slået pkt. 2 og 3 sammen, så man fulgte den omdelte dagsorden. 

    

Ad 2. Formanden nævner først den nye vejbelysning, vi har fået over hele området og det opgravnings-

arbejde, der har fundet sted. Et år efter skulle der være eftersyn, og Dong har været rundt og tjekke, og 

vi har ikke hørt nogen kritik fra de forskellige foreninger. Dog er Højdegården ikke helt tilfreds. Freddy 

mener, man skal gå med på vejturen, da fliserne kan sætte sig ret længe efter. Nogle steder er der blevet mere 

lys og Lokaludvalget kigger p.t. på de steder, hvor borgerne mener, der mangler lys. Flere steder er der også 

kommet ekstra master, og disses højde er forskellige. På visse hjørner er der sat to armaturer i hver sin 

retning. Lokaludvalget vil sammen med unge-rådet under Lokaludvalget gå en tur for at finde utrygge steder. 

Samtidig vil man se, om de mørke steder ikke skyldes for megen beplantning, som dækker for armaturerne. 

Lokaludvalget vil herefter indsende en rapport til kommunen om ønsker til mere lys og tryghed i bydelen. 
 

Vedr. snerydning har vi den samme snemand og der har ikke været megen kritik, og får han det, er han flink 

til hurtigt at rette op på det. Vi har nu fået et par nye medlemmer, og det skulle så give os anledning til at få 

sat prisen lidt ned. Så det håber vi. Vor snemand fejer med kost og salter ikke, men han kan gøre det, hvis 

man ønsker det. 

 

Lokaludvalgene har i samarbejde udarbejdet en lille bog med gode råd og vejledninger til alle husejere og 

den er tilsendt alle formænd, men kan købes, hvis nogen skulle ønske det. 

 

Freddy arbejder med hjemmesiden og indsætter foreningernes meddelelser og referater, men enkelte 

indsender  kun rettelser, som de ønsker formanden indsætter i de forsk. sammenhænge. Her henstiller Freddy, 

at man sender ham et helt korrigeret referat eller meddelelser. To til tre gange årligt retter Freddy 

hjemmesiden og gør den ajour. 
 

Freddy nævner, at de to grundejerforeninger, der har fået godkendt deres projekter vedr. skybrud, vil han via 

Lokaludvalget indbyde til et fællesmøde, så de kan blive bedre informeret om de aktuelle skybrudsforan-

staltninger. 

 

I Lokaludvalget arbejder man meget for den grønne forbindelse, som skal gå fra Tingbjerg forbi Energicenter 

Voldparken via Kobbelvænget, Korsager alle, Åvendingen til Krogebjerg. (Kaldet Husum-forbindelsen.) 

 



Freddy meddeler, at der er planer om, at Husum bibliotek skal flytte til Energicenter Voldparken og bliver 

gjort mindre p.g .a mindre plads dér, og det medfører, at Lokaludvalgets lokaler også skal flyttes, men 

flytningen betales af kommunen. Årsagen til flytningen er en meget høj husleje ved Føtex. 

 

Der kommer belysning på Voldgaden fra Åkandevej til Bystævnet. Dette er et led i Husum-forbindelsen. 

 

Lokaludvalget planlægger, at få foretaget en ny trafiktælling for at måle på forskellen fra før man påbegyndte 

omlægningen af Frederikssundsvej, og når man er færdig. 

  

I de nye helhedsplaner, der er i gang, omhandler de for det  første, at der skal ændres på Ruten og bl.a. rives 

huse ned for at give plads til større bebyggelsesgrad, og i Bystævneparken skal der være et lignende projekt, 

hvor der også foretages nedrivninger og genopbygning af større byggerier. 

 

Af spørgsmål og kommentarer til beretningen er bl.a. Frode ikke helt tilfreds med retableringen efter 

gravearbejdet.  Torben er heller ikke helt tilfreds og vil tage konktakt med Dong igen. Jane spørger, om man 

kan forhandle om 2 års kontrakter. Freddy mener, reparationsarbejder skal kunne holde i to år. Der skal være 

kvalitetssikring i fem år og Jane bør bede om, at være til stede, når man går vej eftersyn. 

 

Lille Solhøj var ikke helt tilfreds med snerydningen, men Freddy gør opmærksom på, at man sammenligner 

med snefejning, hvor der også er blevet saltet. Generelt har vi ikke bedt om saltning, men som sagt, kan man 

få det. Brian nævner renovationsfolkene, som hurtigt giver op, hvis der er en smule sne. Søren nævner, at de 

p.t. har billigere snerydning end vi. Men som nævnt kommer prisen formodentlig ned nu på grund af flere 

medlemsforeninger. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

  

Ad 3. Kassereren aflagde regnskab og gennemgik posterne og det blev godkendt. 

 

Ad 4. Der var ingen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen foreslår, at kontingentet nedsættes til kr.         

100,00 pr. medlem, da vi har en pæn lille formue. 

 

Ad 5. Vederlag til formand, kasserer og sekretær. Det blev vedtaget, at de skulle være uændret. 

 

Ad 6. Forslag fra bestyrelsen, at kontingentet nedsættes til kr. 100,00 pr. medlem, blev godkendt af 

forsamlingen. 

 

Ad 7a. Til kasserer genvalgtes Lis Søkvist. 

 

Ad 7b. Til to bestyrelsesposter genvalgtes Jane Skou. 

         
Ad 7c. Alaxander Kleiman, Lille Solhøj valgtes som bestyrelsessuppleant. og her sidder foruden Niels 

Pathuel Larsen. 

 

Ad 7d. Brian Jacobsen genvalgtes som revisor. 

 
Ad 7e. Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleanter. 
 

Ad 8. Evt.:  Lis takkede formanden Freddy Ingvorsen, for det meget arbejde han gjorde for foreningen, med 

både at holde hjemmesiden og snerydningen og mange møder i Lokaludvalget, som også omhandler 

grundejerforeningerne og deres arbejde, og havde klaret alt på trods af sin sygdom. Er heldigvis frisk igen. 

  

Formanden takkede dirigenten og man gik over til at nyde et par stykker smørrebrød og almindelig 

erfaringsudveksling. 

 

Mødet sluttede kl. 22.30. 

 

Ref. L. Sø. 

 

 


