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Referat af generalformsamling i Husum Grundejerforening tirsdag den 26. marts 2013 kl. 

19.30 i Husum kirkes lokale.  
 

Til stede var:: Freddy Ingvorsen, Højdegaarden,  Bjarke, Kransager Villaby,  Finn Igil og Tove Feld, Islehøj, Frode 

Albrechtsen, Toftevang, Jane Skov, Slotsfruens Vænge,  Sv. Erik Neubert, Kransager Ny Villaby, Lisbet Hedelund, 

Lille Solhøj, Carsten Olsen, Pax og Lis Søkvist Danas Park. 

 

Afbud fra: Brian Jacobsen. Højdevang. 

 

Formanden Freddy bød velkommen og specielt til vor indleder Rune N. Jacobsen, fra Københavns kommune, Teknik- 

og Miljøforvaltningen, Center for Trafik. Han fik straks ordet og berettede om, hvorledes man i de kommende år skal 

have lagt grundejernes el-forsyning fra luftledninger til jordkabel. Via en PowerPoint præsentation forklarede han, at alt 

arbejde med nedgravning af forsyningskabler er Dongs ansvar, og herfra kunne vi desværre ikke denne aften få en 

medarbejder ud. For de parceller, som skal skifte fra luftledninger til jordkabel, laves en skriftlig aftale med Dong om 

den nye fremføring med jordkabel. Der adviseres til den enkelte grundejer 14 dage før man skal i gang med den enkelte 

parcel, og alt arbejdet udføres gratis med mindre der skal ske ændringer efter ejerens ønske. Det er et krav, at der skal 

retableres så alt skal se ud som inden Dong gik i gang. Formanden gør opmærksom på, at det er meget vigtig at holde 

Dong op til dette løfte. Det er en god ide med et billede materiale som dokumenterer standarden af for eksempel fortove 

og kørebaner inden der graves. Det menes, at der hovedsagelig graves op langs indersiden af fortovskanten og ikke ud 

mod kørebanen, og der skydes ind under vej m.m.,så meget man kan.  

Rune fortalte, at Københavns Kommune ikke skifter gadebelysning samtidig med lægningen af forsyningskablet, men 

at man har lavet en aftale med Dong, så man samtidig lægger kabel til gadebelysningen, når man alligevel har gravet op.   

Når Dong i et område har fjernet Elforsyningen fra masterne overtager Københavns Kommune ansvaret for masterne til 

gadebelysningen. Rune nævnte også udskiftning af vejbelysningen til LED lys, som er langt billigere i strømforbrug og 

har en meget længere levetid. Rune havde medbragt nogle eksempler på nogle af de store vejlamper, som skal anvendes 

og viste hvordan de etableres. Der blev undervejs stillet mange spørgsmål, som blev besvaret. 

 

Indlægget varede ca. 1½ time, hvorunder mødedeltagerne drak en kop kaffe. Freddy takkede herefter foredragsholderen 

og overrakte ham et par flasker. 

 

Ad 1. Herefter gik vi over til generalforsamlingens pkt. 1 med valg af dirigent, som blev Jane Skou. Hun konstaterede, 

at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav herefter ordet til formanden. 

 

Ad 2 og 3. Formanden bad om, at man slog pkt. 2 og 3 sammen. 

Freddy indledte sin beretning med oplysning om, at vi havde haft 5 bestyrelsesmøder med det første i maj, hvor vi 

evaluerede snerydningen. Formanden havde haft et møde med Thomas, idet vi gerne ville have sat prisen lidt ned og det 

kunne lade sig gøre, hvis vi fik en forening mere med og det fik vi, medens desværre en anden gik ud, så status er quo. 

Men vi håber stadig, at få flere med. Vi har stadig en meget god pris, idet vi ikke har noget der hedder startpenge og vi 

fejer med kost, som efter vor bedømmelse er bedst. Solhøj var ikke helt tilfreds med deres nuværende og overvejer 

deltagelse hos os. Der er ryddet i alt 12 gange og alle er informeret, hver gang Snemanden har ryddet. Brian har 

beklaget, at den ene gang, var sneen næsten helt væk inden. Freddy planlægger, at indkalde alle foreningerne med 

sneordning sammen med Thomas, så man kan få en god dialog. 

 

Vi har fået flere tilbud på grønt arbejde, hækklipning og græsslåning, men der har ikke været nogen konkurrencedygtige 

tilbud iblandt.  Prisen skal gives for et beskrevet stykke arbejde, så man kan sammenligne tilbuddene.  

 

Områdefornyelsen, hvori Freddy sidder som styregruppeformand, foruden at han er formand for byudviklingsudvalget 

under Lokaludvalget i  Brønshøj-Husum, har nu arbejdet i over to år herude og skal være færdig i 2015, så nu arbejder 

man for at færdiggøre de projekter, som er igangsat.  Der skal vælges ny styregruppe i juni 2013, hvis nogen skulle have 

lyst til at stille op. Kunst-græsplænen i Husum parken er på vej og der opsættes nye belysninger, det hele skal være 

færdigt inden udgangen af året, samtidig er man i gang med planlægningen af de nye motionsstier og deres indhold.  

http://www.husumgrundejerforening.dk/


 

Trafikforholdene omkring Husum skole er også et igangværende projekt, og man var faktisk i gang med tidsbestemt at 

rejse nogle steler op i morgentimerne, så bilisterne ikke kunne køre helt op til skolen, men det blev forbudt af politiet 

igen, men der skal arrangeres noget andet på sidevejene ved skolen.  

Lommeparken ved Husumvej skal påbegyndes her i 2013 og der er sat penge af hertil, og beboerne ser frem til det. Dér, 

hvor der er grus på pladsen, skal nu være en fin klinkebelægning.  

 

Voldparkens skole – Energi Center Voldparken – bliver mere og mere udnyttet af diverse foreninger og grupper. Der 

arbejdes samtidig på, at en del af Husum bibliotek flyttes derover. Der skal laves et naturcenter og cafe. Man er i gang 

med at projektere en ny stor idrætshal, som skal bygges på området og med mange tilskuerpladser.  Naturcentret skal 

lægges i forbindelse med mosen. 

 

Lokaludvalget har haft et par møder på Husum skole vedr. bustrafikken på Frederikssundsvej, og man går nu i gang 

med den ”3die” løsning, hvor der forhåbentlig ikke bliver nedlagt så mange P-pladser, og der kun laves en kørebane i 

hver retning samt busoverhalingsbaner. Vore borgermøder var helt flot besøgt.  En arbejdsgruppe arbejder også med, at 

man kunne lave letbane på Frederikssundsvej fra Ring 3 til Nørrebro via Husum. Den vil koste 2 milliarder og det 

vurderes ikke, at passagertallet vil være stort nok, så det bliver rentabelt. Inden længe kommer en ny borgerhøring, når 

det endelige projekt for busløsningen foreligger. 

 

Belysningsændringerne fra Dong og Københavns kommune ved Højstrupvej er gået lidt i stå. Man ved ikke hvorfor. Og  

 formanden nævner igen, at det er en god ide at tage foto af vejene og indkørsler, inden Dong går i gang. 

 

Ad 4. Regnskabet blev forelagt at LS, som har udfærdiget det, inden overgivelsen til den nye kas-serer. Der er godt kr. 

16.000 i kassen. Regnskabet blev godkendt. og ligeledes budgettet for 2013. 

 

Ad 5. Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6, Vederlag til formand, kasserer og sekretær bibeholdes som sidste år. 

 

Ad 7. Kontingentet fastsættes til samme som sidste år. 

 

Ad 8 a. Valg af formand: LS foreslog at vi genvalgte Freddy, som har gjort det godt i det forløbne år og gør en indsats 

for at få udvidet medlemsskaren. Freddy genvalgtes med akklamation. 

 

Ad 8 b Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Her blev Frode genvalgt og Finn nyvalgt. Svend Erik ønskede ikke at opstille 

alligevel. 

 

Ad 8 c Valg af bestyrelsessuppleant: ingen kandidat 

 

Ad 8 d. Til revisorposten genvalgtes Brian Jacobsen 

 

Ad 8 e. Til revisorsuppleantposten valgtes Lisbet Hedelund. 

  

Ad 8 f. Evt.: Freddy efterlyser materiale til vor hjemmeside og gerne nye navne i forbindelse med 

generalforsamlingerne. Finn spørger til grønne områder og mener, det er svært, da grundejernes friarealer er så 

forskellige. Men FI oplyser, at der gives pris på et fast stykke hækklipning og ligeså græsareal. Lisbet spørger, om man 

kan anvende erstatningsarealer til andre formål? Og Freddy oplyser, at det er meget svært, man kan da forespørge, men 

andre har forsøgt til mange forskellige formål. Man må ikke sælge og ej heller forære det væk. Men som FI oplyser, 

måske ad åre.   

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og Freddy takkede dirigenten for en god ledet generalforsamling  

 

Herefter var der spisning og en god lang snak hen over bordet.  

 

Mødet sluttede kl. 22.30 

 

Ref. L.Sø. 


