PARAPLYFORENING FOR 1300 GRUNDEJERE
Referat af ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2018 kl. 19.30
Husum Kirke, Korsager Alle 14, 2700 Brønshøj.
Til stede: Søren Jensen & Torben Engel Nielsen, Brønshøj Haveforstad, Tine Aarøe & Bettina
Lagoni, Højdegaarden, Frode Albrechtsen, Toftevang Vejlaug, Jane Skou, Slotsfruensvænge, Sannie
Mahneke og Brian Jacobsen, Højdevang, Niels Pathuel & Alexander Klein, Lille Solhøj, Freddy
Ingvorsen, Lis Søkvist.
Afbud fra Anne Brix, Danas Park.

Dagsorden:
0. Gæster: Besøg af to fra Gigabit Aps.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab og budget.
4. Indkomne forslag: Fra medlemmerne ingen. Fra bestyrelsen ingen.
5. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår: Uforandret kontingent.
7. a. Valg af Kasserer: På valg er Lis Søkvist, som er villig til genvalg.
b. Valg af 1bestyrelsesmedlem: På valg er Jane Skou, som er villig til genvalg.
c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. På valg er Alexander B. Kleiman, som er villig til genvalg.
d. Valg af 1 revisor: På valg er Brian Jakobsen, som er villig til genvalg.
e. Valg af 2 revisorsuppleanter. Posterne har ikke været besat i 2017
8. Eventuelt.

Ad. 0. Formanden bød velkommen og gav ordet til Sejer Lund og Leena Pedersen, som vi havde
besøg af fra firmaet Gigabit Aps. De præsenterede sig selv og fortalte hvordan deres unge firma var
startet, med ønsket om at kunne tilbyde brugerne et hurtigt fibernet. Derefter fortalte de os lidt om
produktet med et fibernet, som flere grundejere har fået en reklametryksag ind ad døren om. Det
man tilbyder er: Etablering af Internet 100/100 Mbps. til nærmeste husmur på matriklen for et beløb
på 12.000,00 kr. og derefter gratis abonnement i en periode på op til fem år, med mulighed for
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opgradering til 1000/1000 Mbps., til et beløb på 99,00 kr. pr./måned. Det var samtidig et spørgsmål
om, at et bestemt antal grundejere inden for et bestemt geografisk område skulle tilmelde sig
samtidig, som regel er 20 – 25 % tilslutninger nok, for at Gigabit begynder at grave. Som svar på et
spørgsmål om deres fibernet kapacitet og struktur fortalte de, at man samlede et antal fiberbrugere i
et område i en 10 Gbps. Switch og flere områder kobles så op på en 40 Gbps. Switch. Der vil
således ikke nødvendigvis være fuld båndbredde til alle samtidig. Mødedeltagerne var enige om, at
prisen var ret høj og at man skulle være forberedt på, at det medførte flere gravebesværligheder. De
fleste tilstedeværende var efter informationsmødet ikke interesserede. Formanden takkede gæsterne
for besøget.
Ad. 1. Formanden foreslog Brian Jacobsen, som dirigent og han modtog valget.
Ad. 2. Formanden meddelte, at vi nu havde 11 foreninger og 4 personlige medlemskaber. Vedr. den
ny snekontrakt var den nu godkendt af alle 9 foreninger, som er med i snerydningsaftalen, men det
var lidt svært at få den sidste med, den 4. oktober 2017 var alle underskrevne. Der var jo ikke faldet
megen sne i år, og den lidt, der faldt, spurgte snemanden om han skulle rydde. Men her svarede
Freddy nej. Nu måtte vi så se, om der ville falde noget i resten af marts. Det var lidt svært for
medlemmerne at se, den økonomiske forskel af den ny snekontrakt, da der endnu ikke er fremsendt
regning. Vi skal siden finde ud af, om vi stadig får rabat ved flere medlemskaber.
Vedr. trafikken, så fik vi busbaner på Frederikssundsvej, for at bussen kunne komme ganske lidt hurtigere
frem, men letbanen er foreløbig blevet stoppet af regeringen, de ønsker ikke længere at deltage.
På Frederikssundsvej ved Ærtebjergvej er der svære problemer. Bilisterne vil gerne spare et trafiklys og køer
og vil i stedet svinge til venstre ad Ærtebjergvej og standser hermed bilisterne fra Husum torv og de, der
kommer fra Ærtebjergvej og skal ud på Frederikssundsvej, for at komme hurtigere til og fra Storegårdsvej
mod Tingbjerg. Det vil sige, at de kører ind i villakvarteret og belaster vejene her. Brønshøj-Husum
Lokaludvalg har arbejdet med et forslag om at forbyde venstresving på Frederikssundsvej ved Ærtebjergvej.
Som det næste forslag er indkørsels forbud til Hustoftevej fra Storegårdsvej og hvis det ikke er nok
ensretning af Hustoftevej.
Med hensyn til forurening, er vore nye busser gået væk fra disel, så de ikke mere diselforurener.
Der har netop været borgermøde om Husumforbindelsen, som er en ny cykelstiforbindelse, som skal gå fra
jernbaneviadukten på Korsager Alle til Tingbjerg Skole via Volden, og her skal laves en ny bro. Der er
utrolig stor borgerinteresse for projektet, der snart kommer i offentlig høring. Der er givet 25 millioner til
projektet.
Nogle grundejerforeninger har forespurgt Freddy, om man ikke kan få kommunen til at overtage de private
fælles veje. Det er kommunen ikke interesseret i, men ved etablering af cykelstier kan Kommunen blive nød
til det.
Affaldsordningen er en succes. Bioaffald tømmes hver uge om sommeren og hver anden uge i vinterhalvåret.

Der er p.t. en lokalplan på vej for et byggeri af et center fra Føtex til Kobbelvænget og ned til
Gadelandet. Der har været afholdt et mindre borgermøde, men der var ikke enighed om, at man
ønskede et sådant Center. Det vil i særdeleshed belaste trafikken på Frederikssundsvej og
Gadelandet, som i forvejen er meget belastet. Og dette har Lokaludvalgets byudviklingsudvalg
meddelt forvaltningen.
Der er ligeledes lavet lokalplaner for både Lille Torv og St.Torv i Tingbjerg. Og I Bystævneparken
skal der også bygges meget om, og meget skal rives ned. Der skal bygges private boliger, plejehjem
og ældreboliger.
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Der har været valg til Lokaludvalget her i bydelen og Husum Grundejerforening fik udsendt breve
til samtlige grundejerforeninger. Der blev indvalgt tre. Rasmus Jensen, Toftevang, Freddy Ingvorsen
Husum Grundejerforening og Søren Cloos, Brønshøj Parcelforening.
Det vejledende hæfte om Private Fællesveje, som er udgivet af Lokaludvalgene i København, er
planlagt at skulle opdateres. Der er bl.a. rettelser fra HOFOR’s sider som skal ajourføres. Der er
samtidig rettelser til Privatvejsloven på vej i Folketinget, så opdateringen er udskudt til ultimo
2018.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad. 3. Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt og da kassereren meddelte, at
budgettet for det kommende år 2018, var det samme, som regnskabet, blev også dette godkendt.
Ad. 4. Der var ingen forslag.
Ad. 5. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær vedtoges uforandret.
Ad. 6. Fastsættelse af kontingent vedtoges også uforandret.
Ad. 7a. Valg af kasserer: Lis Søkvist genvalgtes.
Ad. 7b. Valg af et bestyrelsesmedlem: Jane Skou blev genvalgt.
Ad. 7c. Valg af bestyrelsessuppleanter: Alexander Klein blev genvalgt og Bettina Lagoni nyvalgtes.
Ad. 7d. Valg af revisor: Brian Jakobsen blev genvalgt.
Ad. 7e. Valg af revisorsuppleant: Torben Engel Nielsen blev nyvalgt.
Ad. 8. Evt.: Bettina meddeler, at hun har klaget over gravearbejdet og reetableringen efter lamperne i de ny
lygtepæle. De er ikke i orden.
Kildebrøndevej har fået nedkørte hjørner og skal nu trafiktælles. Hjørnerne skal evt. sænkes.
Brian meddeler, at Højdevang fylder 100 år
Herefter takkede formanden dirigenten for vel udført job og afsluttede generalforsamlingen med tak for
deltagelse.
Generalforsamlingen sluttede kl. 22.00.
Herefter serveredes et par stykker smørrebrød under mange erfaringsudvekslinger.

Dirigent: Brian Jacobsen

Referent: Lis Søkvist

____________________________

____________________________
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