Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 2. juni 2021 kl.19.30
Hos Lis Søkvist, Brovænget 9, 2700 Brønshøj.
Til stede: Freddy Ingvorsen, Højdegården, Frode Albrechtsen, Toftevang Vejlaug, Jane Skou,
Slotsfruensvænge, Jan Klamer, Slotsfruensvænge, David Grolin Kristensen, Husum ny Haveby,
Lasse Ryberg, Husum ny Haveby, Brian Jacobsen, Højdevangen, Michael Andersen, Danas Park,
Niels Schou, Danas Park, Søren Jensen, Brønshøj Haveforstad, Jens Christian Jensen, Husumgård
Villakvarter, Alexander Kleimann, Lille Solhøj, Niels Pathuel, Lille Solhøj, Kirsten Dyhr-Mikkelsen,
Et medlem fra Kransager Villaby og Lis Søkvist , Danas Park (referent).
Afbud fra: Jakob Mørk, Ronni Sahl og Anne Brix Christiansen.
Formanden Freddy Ingvorsen bød velkommen og beklagede at vi igen p.g.a. Corona havde måtte
udsætte vor generalforsamling og det var svært at finde lokale, da mange møder var udskudt og
situationen ikke var afklaret, da vi indkaldte. Her på Brovænget kunne vi sidde ude.
Herefter bød formanden særlig velkommen til Sara Kirstine Bastholm fra Hofor,som fortalte om
bydelsprojekter vedr. regnvand, der ledes i skybrudstuneller ad grønne veje til overfladesystemer og
videre til regnvandsbassiner. Hofor har 300 projekter i gang til 12.milliarder fordelt over hele byen.
Der er 25 i gang lige nu. Man kan køre ud og se på dem. Formanden takkede Sara for hendes
tilbundsgående forklaring og overrakte hende et par flasker vin.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Brian Jacobsen som dirigent, og han modtog valget.
2. Formandens beretning: Formanden meddelte at det var hans mening af fratræde posten som
formand sidste år på generalforsamlingen i august, men da ingen på det tidspunkt kunne overskue
arbejdsindsatsen, lovede Freddy at blive til næste generalforsamling, som igen i år blev udskudt
p.g.a. Corona til i dag.
Formanden nævnte snerydningen, hvortil man har fået et nyt medlem nemlig Husumgård Villakvarter, som allerede sidste år rettede henvendelse. Der er blevet fejet to gange, og ingen har rettet
klager. M.h.t. saltning evt. uden snerydning kunne man få det, men hertil skal man slå sig sammen
nogle stykker, for at få den gode pris, men ingen har i år benyttet sig af det. Vi har fået yderligere en
forening, Husum ny Haveby, som ikke har ønsket at være med i sneordningen Vi har nu 13
foreninger og 5 enkeltmedlemmer. Yderligere har to foreninger rettet henvendelse, nemlig Quinto og
Allegårdens Villaby. Men de er endnu ikke indmeldt. Vi repræsenterer nu 1609 matrikler.
Der er p.t. forlydender om, at man vil omdøbe Bystævneparken til Husum Haveby. Det er lidt
uheldigt, da der allerede er en grundejerforening der hedder Husum Haveby med et CVR nr.
39811235.
Der har været trafiktælling foran Husum skole efter man har lavet en ændring med ensretning foran
skolen. Afvikling af trafikken kniber stadig lidt, så man overvejer at ensrette også fra skolen til
Smørumvej for at undgå at biler kører ind og vender på Tjærebyvej.

Vedr. skybrudsløsningen er der nu nedgravet et regnvandsbassin i Husum Vænge, som kan opsamle
regnvandet, så det kan forsinkes før det ledes ned i kloakken. Der er også bygget et vandkammer
under Smørumvej og nu skal vandet ledes ned ad Korsager alle og under viadukten til Åvendingen,
hvor der også skal bygges et stort opsamlingsbed.
Der er lavet en helhedsplan for Bystævneparken, som har været i høring og en er på vej for en del af
Tingbjerg.
Alticon grunden ved Kobbelvænget er et nyt projekt med mange lejligheder og nogle butikker i
stueetagen og man er så småt i gang med at nedrive de eksisterende bygninger.
Der arbejdes også med at lave en cykel- og gangsti fra Bystævneparken ind til volden og Tingbjerg.
Der er kommet klager til Lokaludvalget over, at der køres for stærkt på Husumvej især, hvor der
køres ind fra Slotsherrensvej. LU har videresendt sagen til Teknik & Miljøforvaltningen, som skal se
på, om der kan gøres ændringer, så hastigheden måske kan komme lidt ned. Spørgsmålet skal også
forelægges politiet.
Der skal i beg. af 2022 være nyvalg til Lokaludvalget og vi kan håbe, at David Grolin, som netop
her ved suppleringsvalget blev valgt ind, vil genopstille. P.t sidder Freddy som suppleant for David,
og den post beholder han. David kan også opstille som kandidat for Husum Grundejerforening.
Til slut takkede formanden bestyrelsen for et fantastisk godt samarbejde og god støtte i mange år. Og
til Brian tak for at deltage i bestyrelsesarbejdet med henblik på at overtage formandsposten.
Der blev herefter stillet et par spørgsmål og kommentarer bl.a. m.h.t. reparationsarbejder efter
gravearbejdet med fibernet. Her mente David, at det eksisterende arbejde skal gøres færdig først, før
man fortsætter med noget nyt. Michel A. har selv taget kontakt til Gigabit for at få styr på tingene
Brian har klaget over knækkede fliser ved eet års gennemgangen og fået dem udskiftet. Han
anbefaler at have en uvildig person med til et års gennemgangen.
Jane nævner deres et års gennemgang og mener man skal lave en samlet klage. Michael mener man
måske skulle salte ved behov for skolebørnenes skyld. Brian nævnte at vandtrykket herude er meget
lavt, men der var ikke andre foreninger der havde det som et problem.
En deltager nævnte, at hun havde været ked af, at hendes nabo havde fået høns, hvad man faktisk
gerne må, men de havde fået løst problematikken.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
Ad 3. Kassereren omdelte regnskabet og gennemgik det og det samme for budgettet og begge dele
blev godkendt.
Ad 4. Der var ingen forslag.
Ad 5. Vedr. fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær, blev det vedtaget at beløbene
er de samme.
Ad 6. Til Kontingentet til foreningen blev foreslået det samme med kr. 500,- pr. forening og kr. 100,for enkeltmedlemmer.
Ad 7a Valg af formand. Bestyrelsen foreslog Brian Jacobsen, som ved seneste generalforsamling
lovede at træde til ved generalsamlingen i 2021. Brian blev enstemmigt valgt og takkede.
Ad 7b Herefter skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer og her blev Niels Pathuel og Frode
Albrechtsen genvalgt.

Ad 7c Til bestyrelsessuppleantposterne nyvalgtes Jens Christian Jensen og Kirsten Dyhr-Mikkelsen
Ad 7d Som revisor genvalgtes Anne Brix Christiansen og nyvalgt blev David Grolin Kristensen.
Ad 7e Som revisorsuppleant nyvalgtes Alexander Kleimann.
Ad 8 Evt: Herefter takkede Lis formanden Freddy for de mange års gode formandskab og fine
samarbejde og ønskede ham alt godt og han modtog et par flasker.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og tilføjede sin tak til den afgående formand og Freddy
takkede dirigenten for et fint udført job.
Herefter blev der serveret et par stykker smørrebrød og med lidt hyggeligt samvær sluttede mødet
kl. 22.45.
Ref: LS

