PARAPLYFORENING_FOR 1300_GRUNDEJERE___
Referat af ordinær generalforsamling
Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30
Husum Kirke, Korsager Alle 14, 2700 Brønshøj.
20 maj 2019
Til stede: Søren Jensen & Torben Engel Nielsen, Brønshøj Haveforsta, Frode Albrechtsen,
Toftevang Vejlaug, Brian Jacobsen, Højdevang, Alexander Klein, Lille Solhøj, Kasper Bo
Andersen, Pax. Anne Brix Christiansen, Freddy Ingvorsen, Lis Søkvist.
Afbud fra: Jane Skou, Slotsfruens Vænge, Michael I. Andersen, Danas Park, Finn Hansson,
Toftevangs Vejlag, Mikkel Svendsen, Solhøj, Niels Pathuel, Lille Solhøj.

Dagsorden:
0. Gæster: Besøg fra Hortea HaveDesign.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag: Fra medlemmerne ingen. Fra bestyrelsen forslag om, at man undersøger,
om man kan salte på vejene, når der er under 3 cm. Sne.
5. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær.
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår: Uforandret kontingent på 100 kr.
7. a. Valg af formanden: På valg er Freddy Ingvorsen, som er villig til genvalg.
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg er Frode Albrechtsen og Niels Pathuel, som
begge er villige til genvalg.
c. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. På valg er Bettina, som ikke ønsker genvalg.
d. Valg af 1 revisor: På valg er Anna Brix Christiansen som er villig til genvalg.
e. Valg af 2 revisorsuppleanter. Posterne har ikke været besat i 2018
8. Eventuelt.
Ad. 0. Formanden bød velkommen og gav ordet til havearkitekt AnneMarie Sørensen, som vi
havde besøg af fra Hortea HaveDesign. Hun gennemgik et stort billedmateriale med illustrationer af
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de forskellige former skud på grene og hvordan man kan se forskel på en bladknop og en
blomsterknop. Hun fortalte os, hvorledes man beskærer træer, buske, roser og klematis. Ved
beskæring af frugttræer, er det vigtigt, at man sørger for at vækstretningen holdes mod jorden. Hun
viste os det på grene, hun havde medbragt, og det var absolut lærerigt. Og hun besvarede
beredvilligt alle spørgsmål.
Ad. 1. Formanden foreslog Brian Jacobsen som dirigent og han modtog valget.
Ad. 2. Formanden nævnte sidste års gæst fra firmaet Gigabit Aps, som tilbød hurtigere fibernet
forbindelser, hvor man skulle investere kr. 12.000, som også dækkede de første fem års abonnement
på 100/100 Mbps. Der var ikke mange som umiddelbart havde lyst til at være med. Formanden
fortalte at der var flere firmaer i gang med at grave fibernet ned på vores veje og han var bekymret
for det store gravearbejde det gav. Det er nødvendigt med et godt vejeftersyn efter reetablering af
fortove og kørebaner.
Formanden nævnte også, at vi havde haft besøg af en anlægsgartner, som gerne vil give os tilbud på
græsslåning, hækklipning og gerne snerydning, og han hørte vore ønsker for det hele, men vendte
aldrig tilbage med et tilbud.
Vedr. snerydningen var formanden spændt på at høre fra medlemmerne, da det er første år, man får
en regning efter det nu anvendte kilometersystem. Men der har kun været ryddet en gang. Der er nu
ti grundejerforeninger med i vores snerydningsaftale, idet Toftevang Vejlag er kommet med.
Formanden nævnte, at der havde været et ønske fra flere foreninger om at få saltet, selvom der ikke
var kommet de 3 cm. Sne som er betingelsen i Snekontrakten. Formanden arbejder videre med
sagen og undersøger muligheden for at få en pris på dette.
Vedr. trafikken på Frederikssundsvej som både grundejerforeninger og Lokaludvalget har været
impliceret i, idet de bilister, som kommer fra Herlev, skal sving til venstre ned ad Ærtebjervej,
stopper hele trafikken på Frederikssundsvej i myldretiden. Man fik derfor opsat et venstresving
forbudt, men i første omgang blev det ikke overholdt. Det er nu blevet flyttet, så det er mere synligt
og der er opsat et skilt yderligere, og det går bedre nu. Men nu er det sådan, at Bystævneparken skal
udbygges med mange flere boliger, skole, institutioner m.m., så der skal nu findes flere til- og
frakørsler fra området og det bliver bl.a. gennem Ærtebjergvej, så der bliver senere lavet helt om.
Det tidligere omtalte centerbyggeri på hjørnet af Kobbelvænget og Frederikssundsvej, bliver ikke til
noget.
Hjemmesiden hvor vi tidligere kunne håndtere alle de sider vi havde aktive, blev af One.com
begrænset til kun at indeholde tre sider. Vi var derfor tvunget til at opgraderer til en ny udgave for at
kunne håndtere alle vores sider. Men prisen var også en højere regning. Desværre virker
opdateringssystemet ikke helt korrekt, så vi kan ajourføre siderne, men det kommer. Skulle have
været lavet i december. Vi arbejder med sagen.
Freddy fortæller om regnvand/skybrudsvand hvor Kommunen arbejder med en løsning, der
afvander området fra Husumvej og Husumparken, hvor der laves opsamling med overløb via
Korsager alle og under viadukten og ind ad Åvendingen med et stort regnbed under den store
græsplæne, og ned til Harrestrup å.
Nævner også, at der er mange der er begyndt at klage over opførelsen af dobbelthuse på grundene.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad. 3. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Kassereren foreslog, at budgettet for det kommende år 2019, var det samme, som man kunne se,
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bortset fra et større beløb til generalforsamlingen, der på grund af et honorar til vor anlægsgartner i
aften, var blevet forhøjet.
Herefter blev regnskab og budget godkendt.
Ad. 4. Der var ingen forslag fra medlemmerne, men fra bestyrelsen blev det foreslået, at bestyrelsen
undersøger, om man kan få saltet vejene, uden at der skal fejes, når der et faldet under 3 cm. sne.
Ad. 5. Fastsættelse af vederlag til formand, kasserer og sekretær, vedtoges uforandret.
Ad. 6. Fastsættelse af kontingent. Det vedtoges også uforandret.
Ad. 7.a Valg af formand: Freddy Ingvorsen genvalgtes.
Ad. 7.b Valg af to bestyrelsesmedlemmer. Frode Albrechtsen og Niels Pathuel Larsen blev
genvalgt.
Ad. 7.c Valg af bestyrelsessuppleant: Posten er vakant.
Ad. 7.d Valg af revisor: Anne Brix Christiansen blev genvalgt.
Ad. 7.e Valg af revisorsuppleant: Torben Engel Nielsen blev valgt.
Ad. 8. Eventuelt: Smørumvej har for stor trafik og på Veksøvej er der bump, men man ønsker en
trafiktælling.
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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