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Referat af generalforsamling i Husum Grundejerforening mandag den 24. marts 2014 kl.
19.30 i EnergiCenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brh.2´sal..
Til stede var:: Freddy Ingvorsen, Højdegården, Finn Igil og Tove Feld, Islehøj, Frode Albrechtsen,
Toftevang, Jane Skov, Slotsfruens Vænge, Lisbeth Hedelund, Lille Solhøj, Birthe Zebitz Lille
Solhøj, Margrethe Munk gæst og Lis Søkvist:
Velkomst: Formanden bød velkommen og især til de to fra biavler-gruppen, som skulle fortælle os
lidt, om at starte en bikube. Det var utroligt interessant med at skulle købe først alt udstyret: fra det
lille hus, en dronning og arbejdere så de kan få det rigtigt rart. Dragt, handsker og net til at opsamle
honningen, og så kan man selv slynge det, hvis man vil. Det var meget interessant, og så foreslog de
naturligvis at evt. danne en lille forening, så man hjalp hinanden med at se til bierne og til at skifte
tavlerne. Man bliver omgående medlem af biavlernes klub. Indlægget varede en lille time, og efter
at have takket dem og overrakt dem et par flasker gik vi i gang med selve generalforsamlingen.
Ad 1. Valg af dirigent: Jane Skou blev foreslået og valgt med akklamation.
Ad 2 + 3. Under formandens beretning anførte formanden, at der havde været problemer med
banken i forbindelse med kassererskiftet, og kassereren havde haft problemer med sin computer.
Vedr. snefejningen havde der ikke været tilfredshed med den første kørsel, og da der var fejet i alt
3 gange, meddelte Snemanden, at man kun skulle betale for to. Alle fortsætter i kontrakten, men vi
ønsker stadig gerne, at vi kunne få en forening mere med, så vi kunne komme ned på kr. 38.00 i
stedet for de 41,00. Der er kommet en ny chauffør på, da den tidligere er flyttet.
Med hensyn til de grønne områder, har vi endnu ikke fundet en, men et firma Timber vil gerne
komme med et tilbud. De kan både slå græs, klippe hække, fælde træer og rodfræse m.m.
Områdefornyelsen skal slutte sit arbejde i 2015 og man gør nu status over de opgaver, der skal
færdiggøres. Bl.a. er der stadig ikke kommet kunstgræs på Husum boldbane, og man arbejder nu på
træningsbaner og aktivitetsområder uden om fodboldbanen, som gerne skulle være færdig i 2015.
For at vi fortsat skal have en strøggade, skal Lokaludvalget tage over, når de kan. Lokaludvalget
har drøftet, om man måske kan skaffe en kvartermanager, som skulle kunne hjælpe forretningslivet
til sammen at gøre bedre fremskridt for salget i bydelen. Kommunen har tilbudt og betalt det i nogle
kvarterer.
Lommeparken ved Føtex blev færdig i november og indviet, men der mangler stadig lidt finish, så
man laver nu en plantedag og plantebytte dag (3/5 ) og når det hele er sprunget ud, laver man en ny
indvielse i juni.
Der har lige været valg til Lokaludvalget, og der starter nye medlemmer op nu. Men Freddy sidder
stadig i udvalget som BUU formand.
Det varer ikke længe, før man påbegynder ændringen af Frederikssundsvej, hvor man bl.a. fjerner
det røde midterfelt nogle steder, nedlægger P-pladser og fælder træer. Skal være færdig inden
udgangen af 2016.

Dong er ved at udskifte gadebelysning, og der skal udskiftes 20.000 lamper, som fremover blive
en stor økonomisk besparelse. Man efterlyser evt. steder, hvor belysningen kunne blive bedre, så det
kan meddeles, og Husum Grundejerforening hører det gerne.
Husum skole skal have multibane på skolens område. Husum skole, Områdefornyelse Husum,
DBU og Husum boldklub skal finansiere. Det kommer til at koste kr.950.000. Alle kan så bruge
den.
ECV får nu en sportshal med plads til 300 tilskuere. Den koster 53. mill. ECV har efterhånden fået
mange foreninger i centret, men der er plads til flere, og så er der stadig de ca. 450 børnehavebørn.
Lokaludvalget er nu i gang med at få skabt et naturcenter op til volden ved ECV.
Man ville gerne have haft det ned til mosen, men det kan ikke lade sig gøre. Men det vil her være
muligt for skolebørnene at undersøge, hvad en ferskvandssø indeholder og analysere det.
Freddy håber, at grundejerforeningerne, når de har haft generalforsamling, sender os de nye
bestyrelsesnavne til hjemmesiden.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 4. Kassereren fremlagde regnskabet og havde sendt det, så der havde været mulighed for at
kigge på det, så hun mente ikke, vi behøvede at gennemgå det. Lis bemærkede, at to foreninger
havde indbetalt for sent, men ikke var opført under tilgodehavender, men i en notits forneden,
hvilket gav et overskud på ca. 1300 kr. i stedet for et underskud, som anført. Vi drøftede frem og
tilbage om denne mulighed at føre regnskabet, om det kunne gøres og blev enige om, at det blev
ændret fremover. Kassereren oplyser, at der stadig er en forening, som ikke har betalt..
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5. ingen forslag
Ad 6. Stadig den samme godtgørelse til formand og kasserer samt sekretær.
Ad 7. Samme kontingent som de senere år.
Ad 8a. Valg af kasserer. Tove meddeler, at hun ikke ønsker at fortsætte. Og selv om man forsøger at
få Lisbet Hedelund til at tage posten, lykkedes det ikke. LS meddelte at hun i så fald ville tage den,
og med en debat om vedtægternes ordlyd om, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være,
a.h.t. banken, undersøger vi det og må komme tilbage til, om det kan vente til næste år??
Ad 8b. Finn Igild genvælges til bestyrelsen, og der foruden sidder Frode Albrechtsen.
Ad 8c. Revisor er forsat Brian Jacobsen og nyvalgt blev Lisbet Hedelund.
Ad 8d. Der var ingen revisorsuppleanter.
Ad 8e. Eventuelt. En kort debat om mulighed for at oprette vejbump på en enkelt villavej i et
område.
Da tiden var fremskreden måtte dirigenten gå, men fik et par stykker smørrebrød med hjem, og en
stor tak.
Generalforsamlingen blev lukket og man fik et par stykker smørrebrød bagefter.
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