PARAPLYFORENING FOR 1200 GRUNDEJERE
Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.30

Husum Kirke, Korsager Alle 14, 2700 Brønshøj.
8. april 2017.
Til stede: Søren Jensen & Torben Engel Nielsen, Brønshøj Haveforstad, Anne Brix, Danas Park,
Jesper Kunst, Pax, Frode Albrechtsen, Toftevang Vejlaug, Jane Skou, Slotsfruens Vænge, Sannie
Mahneke og Brian Jacobsen, Højdevang, Alexander Klein, Lille Solhøj, Freddy Ingvorsen, Lis
Søkvist.

Dagsorden:
0. Gæst: Marie Holm-Andersen
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag: Fra medlemmerne ingen. Fra bestyrelsen forslag til ny beregningsmodel for
afregning af snerydning samt mindre præciseringer i vor snekontrakt med snerydningsfirmaet.
5. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentet nedsat til 100 kr.
7. a. Valg af Formand: På valg er Freddy Ingvorsen, som er villig til genvalg.
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Frode Albrechtsen, og Niels Pathuel, som er villige til
genvalg
c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Posten har ikke været besat i 2016.
.
d. Valg af 1 revisor: På valg er Lisbeth Hedelund, som ikke ønsker genvalg.
e. Valg af 2 revisorsuppleanter. Posterne har ikke været besat i 2016.
8. Eventuelt.
AD 0. Formanden bød velkommen og vi lavede en kort præsentationsrunde og gav herefter ordet til Sekretær
i Brønshøj-Husum Lokaludvalg Marie Holm-Andersen, der fortalte om, hvorledes borgerne kan ansøge om
tilskud til diverse arrangementer, når de er netværksskabende, er lokale og der er adgang for alle. Marie
forklarede, at der til ansøgninger findes helt specielle skemaer, som skal udfyldes og man hertil kan få hjælp
fra hende, hvis man har behov. For at man kan håbe på, at ansøgningen bliver godkendt af Lokaludvalget er
det altid nødvendigt, at man også selv bidrager med enten arbejdskraft eller penge.
Formanden takkede Marie for deltagelsen i vores møde og overrakte hende en erkendtlighed.

Side 1 af 3

Ad 1. Formanden foreslog Brian Jacobsen, som dirigent og han modtog valget.
Ad 2. Formanden meddelte, at han p. g. a. lidt svigtende helbred havde frasagt sig posten i Lokaludvalget og
håbede, at han nok ville få mere tid til Grundejerforeningen. Formanden nævnte, at snerydning havde der
ikke været meget af, og det var gået godt. Vi har fået to nye medlemmer og heraf er Slotsfruens Vænge
kommet tilbage, og i forbindelse hermed kunne vi få nedsat udgiften pr. forening m.h.t. afregning.
Afregningen fra snemanden faldt fra 42 kr. til 38 kr. pr. parcel. Der er lagt op til en ny prisstruktur, men det
har vi et forslag til på et senere punkt. Vi har også modtaget et tilbud fra en anden snemand, og han har
modtaget en opgørelse over, hvor meget og hvordan, der ønskes sneryddet, men han glemte at komme til
stede ved vort seneste bestyrelsesmøde. Han påtager sig også græsslåning og hækklipning, og vi har taget
fornyet kontakt til ham.
Med hensyn til skybrudsordninger har dette været meget længe til debat, og sagen har været flyttet fra den
enes ansvarsområde til den andens. Der er kun få projekter, som p.t. menes at komme i gang inden for en
kortere tid.
Vi har talt om sikre skoleveje, og der har været forskellige forslag til hjælp for Husum skole, men det er ikke
løst rigtigt endnu. På Islevhusvej ved Marbjergvej skal der laves en ny fodgængerovergang til hjælp og
sikkerhed for Korsager skoles børn. For at gøre flere veje mere trygge bl.a. ved tunnellen for enden af
Korsager alle, er der blevet klippet og beskåret, så beplantningen ikke dækker for lyset.
Københavns kommune har besluttet, at der skal plantes 100.000 nye træer, som befolkningen skal være med
til at anbefale plantesteder til og man kan frit bestille træer. En del er frugttræer.
Hjemmesiden er ikke helt up to date, der mangler materiale fra foreningerne, men der er henvisning til alle
foreninger på vores hjemmeside.
Vi har tidligere haft kontakt til de unge fra 9. klasse, som deltog i Ungerådet via Lokaludvalget, og de var
med til at finde de utrygge steder i bydelen sammen med Lokaludvalget. Men efter eleverne nu har forladt
folkeskolen, er de desværre ikke med mere. Lokaludvalget arbejder på en kontakt til de nye afgangsklasser.
Vi har forslag til anden form for afregning af snerydning, som kommer i forslaget herefter, men Jane
meddeler, at de ikke ønsker at fortsatte medlemskabet, såfremt man ikke vedtager forslaget. Søren mener
snerydningen er for dyr. Frode nævner, at han forventer, at HOFOR kommer i gang med deres skybrudsaflednings projekt i juli måned 2017.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad. 3. Kassereren aflagde regnskab, som blev godkendt. Og budgettet, som var i lighed med sidse års
regnskab, blev også godkendt.
Ad. 4. Der er forslag om at ændre afregningsmetode for snerydning fra afregning pr. parcel i de enkelte
foreninger. I stedet er der foreslået afregning pr. antal gademeter i hver forening. Forskellen er, at man i
nogen foreninger har mange koteletgrunde og i andre slet ingen. Forslaget blev vedtaget. Formanden vil
herefter sørge for at få foretaget en nøje opmåling af gadearealerne, også med hensyn til de strækninger, hvor
to foreninger deler et vejareal.
Ad. 5. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær vedtoges uforandret.
Ad. 6. Fastsættelse af kontingent vedtoges også uforandret,
Ad. 7a. Valg af formand. Freddy Ingvorsen genvalgtes.
Ad. 7b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Frode Albrechtsen og Niels Pathuel begge genvalgtes.
Ad. 7c. Valg af suppleant. Alexander Klein nyvalgtes
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Ad. 7d. Valg af revisor. Anne Brix Christiansen nyvalgtes. Lisbeth Hedelund er trådt af.
Ad. 7e. Der var desværre ingen kandidater til suppleantposterne som revisorer.
Ad 8. Lis informerer om den kamp man har i Lokaludvalget, om at få en skulptur af ”Den granskende pige”
tilbage til vor næsten nye Husum bypark, hvorfra den blev fjernet af kommunen i 2008, efter at den har stået
her siden 1934. Det har foreløbig krævet mange kræfter og mange mails og telefonopkald og kommunen
siger stadig nej, men mener, vi selv skal tale med Lokaludvalget på Nørrebro.
Lokaludvalget har også for nylig drøftet afbrænding af træ i brændeovne, som forurener meget, især hvis
ovnen er for gammel, træet for vådt og hvis ovnen erstatter anden form for opvarmning.
Herefter takker formanden for valget og dirigenten for vel udført job.
Generalforsamlingen slutter kl. 21.00.
Herefter serveres et par stykker smørrebrød under mange erfaringsudvekslinger.

Referent: Lis Søkvist
Dato: 22/4 2017

Dirigent: Brian Jacobsen
Dato:

Sign.:__________________________________ Sign.:_____________________________________
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