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Brøndby, den 29/03-2000
Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt torsdag
den 16. marts 2000 kl. 1930 i Kirkebjerg Selskabslokaler.
Formanden Leo Frandsen, bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ordinære
generalforsamling.
DAGSORDEN

Ifølge vedtægternes § 6, stk. 4:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.
a) Festudvalg – Sankt Hans år 2000.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag:
Festudvalget - Sankt Hans år 2000 anmoder om økonomisk tilskud
(udsendt med indkaldelsen).
6. Fastsættelse af kontingent for år 2001.
7. Fastsættelse af diæter og honorarer.
8. Valg:
a) Formand Leo Frandsen afgår - villig til genvalg.
b) To bestyrelsesmedlemmer
Steen W. Nielsen og Bent Jacobsen afgår - villige til genvalg.
c) En suppleant til bestyrelsen
Henrik Witt afgår - villig til genvalg.
d) Revisor og en revisorsuppleant.
Revisor Finn B. Johansson afgår.
Revisorsuppleant Eva Roed afgår.
9. Eventuelt.

Ad 1,

Valg af dirigent:
Ulf D. Nielsen, Hedegrænsen 23, blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
jf. vedtægternes § 5 og § 6.
Der var fremmødt:
63 stemmeberettigede heraf 1 fuldmagt.
(der var i øvrigt i alt ca. 80 tilstedeværende).

Ad 2,

Formandens beretning.
Stop-Tyven arrangement.
Stop-Tyven arrangementet blev afholdt en uge efter sidste års generalforsamling. Lidt over
50 grundejere deltog med Jess Christiansen og Peter Gellers fra Forsikringsoplysningen
samt Erik Bromer fra Glostrup Politi. De tre informerede omkring forskelligt
kriminalpræventivt arbejde på indbrudsområdet. Ved samme møde fik grundejerforeningen
overdraget en instruktionsvideo og medfølgende materiale, som kan lånes ved henvendelse
hos formanden.
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Vejbelysning/renovering.
På baggrund af tilkendegivelsen på sidste års generalforsamling, har bestyrelsen arbejdet
videre med sagen. Der har været afholdt en række møder med NESA og Brøndby
kommune for at undersøge mulighederne.
Foreløbig status:
Bestyrelsen har været ude for at kigge på områder, hvor vejbelysningen er blevet renoveret.
Bl.a. i en grundejerforening i Hvidovre ved Sønderkær/Krogstens Alle/Sydkærsvej, hvor
lampen ”Københavneren” var valgt. Bestyrelsen har endvidere kig på lamperne ”Icon” og
”Strada-lux”.
Formanden henviste endvidere til det udlagte billedmateriale i salen samt 3 af NESA
udlånte lampehoveder af nævnte typer. I en pause, kunne forsamlingen se lamperne.
Bestyrelsen har endvidere været ude at tælle såvel lampesteder og eltilførsel ved
luftledninger. Formanden anførte, at der var ca. 100 grundejere, der fik sin eltilførsel ved
luftledninger.
NESA/Brøndby kommune:
NESA’s opgave vil være at nedtage alle luftledninger, fjerne eksisterende lygtepæle,
nedgrave kabler incl. elkabler til de husstande, der i dag har eltilførsel ved luftledninger.
Grundejerens pligter vil være, at betale for etablering af nye lamper/lampesteder.
Kommunens rolle er endnu ikke helt afklaret, men den har vist velvilje til at grave for
NESA. Gravearbejdet er endnu ikke prisfastsat, men såfremt kommunen foretager dette, vil
denne pris blive fratrukket lampeprisen.
Finansiering:
Der findes 3 finansieringsformer: egenbetaling, lånefinansiering, kommunalt tilskud.
Det er bestyrelsen opfattelse, at egenbetalingen skal være så lille som mulig. Pris er
indhentet hos NESA og er p.t. ca. 4.000 kr. pr. grundejer. Man kan forestille sig, at
grundejere med eltilførsel i luftledninger kunne bidrage med lidt mere, der de jo nu vil få
det gratis lagt i jorden (normalpris ca. 10.000 kr.).
Grundejerforeningen vil være projektstyrende, den enkelte grundejer vil skulle afregne med
grundejerforeningen, der så herefter afregner med NESA. NESA vil ikke afregne enkeltvis
med 470 grundejere. I den forbindelse vil foreningen derfor selv kunne bestemme hvilken
lampetype der vælges
Projektet kan gennemføres på flere måder. NESA er åbne for næsten alle muligheder.
F.eks. etablering af en prøvevej i første omgang. Udførsel over 1 eller 5 år er også muligt.
Formanden udbad sig en tilkendegivelse fra forsamlingen, om hvorvidt bestyrelsen skulle
arbejde videre med sagen. Når der er udarbejdet et færdigt projekt er det hensigten at der
skal indkaldes til generalforsamling med henblik på vedtagelse og igangsætning.
Hedera Grundejerforening.
Det er bestyrelsen opfattelse, at begge grundejerforeninger har mange sammenfaldende
interesser, hvorfor der i det forgangne år blev taget initiativ til fælles uforpligtende
bestyrelsesmøder mellem de to grundejerforeninger. Et har således allerede været afholdt.
Hvad fremtiden bringer må vise sig.
Materialemand.
På sidste års generalforsamling blev det bekendtgjort, at Sven Hansen, som mangeårig
materialemand stoppede. Det lykkedes at overtale ham til at tage 1999 med, hvorefter det
også var slut.
Foreningen har haft opsat annoncering efter en ny materialemand. Desværre meldte ingen
sig.
Imidlertid har indehaveren af Vesterled Trælast, der også er medlem af foreningen,
tilkendegivet, at han er villig til at opbevare foreningens redskaber i trælasten.
Formanden henledte dog opmærksomheden på, at trælasten ligger udenfor foreningens
område, hvilket måske kan være et problem.
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Bestyrelsen anbefaler dog denne løsning. Alternativet vil være at afhænde materialerne evt.
ved en auktion blandt medlemmerne.
Formanden udbad sig derfor en tilkendegivelse fra forsamlingen.
”Gideon” skole i Vesterledparken.
Som det sikkert er læserne af Folkebladet bekendt, har den kristne Gideon skole i Glostrup
været på udkig efter nye lokaler på Vestegnen. Skolens størrelse er på ca. 100 elever. I
Brøndby kommune har skolen vist interesse for området Vesterledparken for enden af
Østervang og Lillevang.
I den forbindelse har kommunen bedt grundejerforeningen om en udtalelse vedrørende et
evt. byggeri af en skole på nævnte område.
Bestyrelsen har i skrivelse til kommunen taget skarpt afstand fra disse planer, under
henvisning til bl.a. placering i villakvarter og medfølgende støj/trafik samt at skolen på 3 år
er vokset til 100 elever. Hvordan vil det f.eks. se ud om 5 år? Yderligere udbygning?
Senest er det fremgået af dagspressen, at Vallensbæk kommune har tilbudt sig. Men intet er
endnu afgjort.
Såfremt der i kommunen arbejdes videre med planerne, har bestyrelsen forlangt at der
foretages nabohøring hos de omkringliggende grundejere.
Rundgang – fortove – veje.
Ved den årlige rundgang kunne der konstateres en lille stigning af henvendelser fra
bestyrelsen til medlemmerne.
Hovedvægten af henvendelserne gik på renholdelse af fortovene herunder
ukrudtsbekæmpelse.
Som året tidligere, blev rundgangen fulgt op efter en måned og kun få havde ikke fået
klaret det påtalte. Det viste sig dog, at flere af dem der havde fået påtale, var omfattet af
kommunens pensionist haveordning. Formanden fik senere henvendelse fra pågældende
formand, hvorefter bestyrelsen i fremtiden vil blive orienteret om, hvilke grundejere der får
hjælp af kommunen.
Formanden påpegede dog, at vi alle har pligt til at renholde vores fortove for ukrudt.
Vedligeholdelse.
Punktet udgør efterhånden en betydelig del af foreningens udgiftsbudget.
Hækkeklipning og ukrudtsbekæmpelse på Stævnet er nu en fast udgift.
På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, at indkalde til og afholde en fælles
klippedag på Stævnet. Det viste det sig imidlertid, at kun 1 medlem kunne afse tid til at
deltage på den fastlagte dato. Klippedagen måtte derfor aflyses og dagen blev i stedet brugt
på den store legeplads, hvor der blev foretaget ukrudtsbekæmpelse, renoveret og malet
legeredskaber.
Fodboldhegnet på Stævnet er udskiftet pga. for mange huller.
Skibet på Stævnet påtænkes renoveret i det kommende år, ligesom fjedergyngen netop har
fået to nye sæder
Vesterled Vandværk/forurening.
Situationen er status quo i forhold til sidste år. Der fortsættes med afværgeboringer.
Det kan ikke oplyses, hvornår man forventer at være færdig.
Trafikdæmpning på Hedegræsen.
En grundejer har henvendt sig til bestyrelsen, idet pågældende ikke mente, at dæmpningen
var udført efter gældende regler. Bestyrelsen har efterfølgende skriftligt rettet henvendelse
til kommunen, der igen har meddelt, at arbejdet er udført efter gældende regler.
Bestyrelsen har valgt at tage dette til efterretning.
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Formanden henviste endvidere til, at den foretagne trafikdæmpning i hele området, er et led
i det man kaldte fase 1. Man skal herefter følge udviklingen, hvorefter der kan blive tale
om justeringer/udvidelser i en fase 2.
Badminton.
Formanden henledte forsamlingens opmærksomhed på, at foreningen stadig får tildelt tid
på Brøndbyvester Skole i vinterhalvåret. Det er imidlertid hans indtryk, at der er et vigende
antal brugere. Samtidig er kommunen oppe på mærkerne, idet der er pladsmangel og
mange andre står på spring til salen. Han opfordrede medlemmerne til at bruge salen ellers
risikerede man helt at miste den.
Ejerskift.
Der er i 1999 tinglyst 25 ejerskift, hvilket er en lille stigning i forhold til gennemsnittet på
ca. 23 for de sidste 26 år.
Fastelavn.
Ved det nyligt afholdte arrangement blev der denne gang udleveret 169 billetter, hvoraf de
25 var gæstebilletter. Formanden henstillede på ny til, at man af hensyn til indkøb m.v.
overholder den fastsatte tidsgrænse for afhentning af billetter.
Sankt Hans.
I 1999 faldt aftenen på ny på en hverdag, hvorfor der kun var tale om et beskedent
arrangement.
I år falder aftenen på en fredag og formanden henviste til det senere punkt på dagsordenen
vedr. årets Sankt Hans arrangement.
I sine afsluttende bemærkninger takkede formanden bestyrelsen for årets arbejde samt de
medlemmer der havde givet en hjælpende hånd med når det var påkrævet, hvorefter han
overgav beretningen til forsamlingen for spørgsmål og godkendelse.
Bemærkninger til beretningen.
Dirigenten: bemærkede, at formanden i sin beretning havde udbedt sig forsamlingens
tilkendegivelse vedrørende vejbelysning og redskaber.
Flere grundejere stillede herefter spørgsmål vedr. de trafikdæmpende foranstaltninger i
området og påpegede et behov for yderligere dæmpning. Andre fandt nogle steder
dæmpningen forkert eller uhensigtsmæssig udført. Banemarksvej blev af flere nævnt som
et sted hvor der blev kørt meget stærkt. Endvidere var det også andres opfattelse, at
dæmpningen bestemt havde hjulpet på bilernes hastighed i området. Slutteligt blev der
forespurgt til, hvad en evt. fase 2 indebar.
Formanden: gjorde opmærksom på, at det først var i 1999, at de trafikdæmpende
foranstaltninger endeligt var afsluttet. Man er derfor nødt til at se tiden an før man
begynder på en evt. fase 2. Tiden skal bruges til at se om det er nødvendig at udbygge eller
justere visse steder. Han mente dog, at toppen af hastigheden allerede var taget. Mht.
Banemarksvej så foranstaltede grundejerforeningen i 1999, at hastigheden der blev ændret
fra 60 til 50 km/t.
Linnemann, Banemarksvej 27A: anførte vedr. Banemarksvej, at amtet definitivt har sagt
nej til at lade vejen indgå i en evt. fase 2.

5

Nielsen, Hedegrænsen 23: henledte opmærksomheden på, at tidligere undersøgelser har
vist, at det ofte var foreningens egne medlemmer der kørte med for høj hastighed i
området.
Christiansen, Nordtoftevej 14: fandt kommunens pasning af grundejeres fortove, hvor der
er aftale herom, under al kritik og bad bestyrelsen om at få en aftale omkring disse forhold.
Jensen, Sydtoftevej 1: påpegede ligeledes problemet med kommunens pasning af haverne
hos nævnte grundejere, hvorfra der kom alt for meget ukrudtsfrø.
Formanden: oplyste, at kommunen gennem årene har skåret betydeligt ned i
gartnerafdelingen, der for en stor dels vedkommende er besat med langtidsledige. Dette
antal kan derfor variere meget, hvorfor man har haft svært ved at følge med arbejdspresset.
Johansson, Hedegrænsen 37: efterlyste omtale i beretningen om Kommuneplanen, der
netop har været udsendt i en høringsfase. Han bekendtgjorde samtidig, at han sammen med
andre havde tilsendt kommunen et forslag til reservering af et område af Vesterledparken
til evt. bebyggelse af ældreboliger el. lign.
Formanden: bekræftede, at kommuneplanen netop havde været udsendt i en høringsfase.
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger og der var kun tale om ændringer, der ikke
umiddelbart berørte grundejerforeningen.
Formanden var bekendt med forslaget om evt. ældreboliger i Vesterledparken, men
ønskede ikke at kommentere det yderligere.
Nielsen, Hedegrænsen 23: efterlyste afhentningstider i trælasten for grundejerforeningens
redskaber.
Formanden: afhentningstider og procedure er endnu ikke aftalt, men vil senere kunne blive
bekendtgjort ved opslag samt i huskelisten, der bliver udsendt med
generalforsamlingsreferatet.
Herefter var der en større debat omkring emnet renovering af områdets vejbelysning.
Flere mente eller var bange for, at det var starten på en form for privatisering, således at
grundejerforeningen ved at bekoste ny belysning også ville komme til at stå for den
fremtidige drift og vedligeholdelse.
Andre efterlyste et klart prisoverslag og finansieringsoplæg.
Andre igen efterlyste evt. yderligere orienteringsmøder eller undervejs en vejledende
afstemning blandt alle foreningens medlemmer forinden en endelig beslutning blev taget på
en indkaldt generalforsamling.
Formanden: medgav, at der endnu var flere uløste punkter i sagen og ikke mindst omkring
kommunens rolle. Det var ikke bestyrelsens hensigt at tvinge noget igennem, men stille og
roligt at arbejde med sagen, således den blev fuldt oplyst og et færdigt klart projekt kunne
fremlægges til evt. vedtagelse. Dette ville selvfølgelig kun kunne ske på en ordinær- eller
ekstraordinær generalforsamling.
Formanden mente ikke, at dette var begyndelsen på en privatisering af området. Området i
Hvidovre, som bestyrelsen havde været ude i, er offentlige veje og det er her stadig
kommunen der står for driften og vedligeholdelsen af belysningen.
Formanden mente endvidere, at det kunne være en fordel, at foreningen gik ind og tog
initiativet i sådan en sag. Foreningen var den styrende part og havde derfor stor indflydelse
på projektet.
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Bestyrelsen havde fundet, at grundejerens egenbetaling kunne være omkring 2.000 kr.,
hvorefter en resterende del skulle finansieres med det bedste tilbud. NESA har, i lighed
med f.eks. naturgasselskaber, tilbud med fast rente uden yderligere omkostninger.
Formanden påpegede, at bestyrelsen ønskede en tilkendegivelse fra forsamlingen, om
hvorvidt man skulle bruge yderligere kræfter på sagen.
Beretningen blev herefter godkendt.
Jf. formandens ønsker blev der ved håndsoprækning afholdt afstemning omkring
bestyrelsens videre arbejde med vejbelysning samt opbevaringen af foreningens redskaber
hos Vesterled Trælast.
For videre arbejde med vejbelysning
Imod

33 stemmer.
20 stemmer.

For opbevaring hos Vesterled Trælast
Ingen stemte imod.

45 stemmer.

Bestyrelsen blev således bemyndiget til at arbejde videre med vejbelysningssagen, ligesom
at træffe aftale med Vesterled Trælast omkring opbevaringen af foreningens redskaber.
Ad 3,

Beretning fra de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.
Beretning fra Sankt Hans 2000 udvalget, der består af Mogens A. Nielsen, Hedegårds Alle
3, bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen og bestyrelsessekretær Steen W. Nielsen.
Mogens A. Nielsen aflagde på vegne af udvalget beretning og oplyste, at man havde holdt
flere møder i løbet af året og man håbede på et stort arrangement i Vesterledparken med
300 tilmeldte til spisning, underholdning, dans i lejet cirkustelt samt bål og fyrværkeri.
Udvalget lagde op til, at der også kunne tilmeldes ikke medlemmer fra omkringliggende
grundejerforeninger, da mange jo år efter år deltog i bålafbrændingen. Tilmelding påtænkes
udsendt sammen med generalforsamlingsreferatet, såfremt arrangementet vedtages.
Bestyrelsen havde i øvrigt fået fat i borgmester Kjeld Rasmussen, der vil holde båltalen.
Endvidere blev der henvist til, at foreningen i år fyldte 80 år.
Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 4,

Regnskab.
Kassereren Henrik G. Pedersen gennemgik det reviderede regnskab.
Linnemann, Banemarksvej 27A: udbad sig en nærmere uddybning af udgiftsposten
”Vedligeholdelse”, der i forhold til sidste års regnskab var fem gange så stor.
Kassereren: redegjorde nærmere for posten, der bestod af to gange hækkeklipning, og en
gang ukrudtsbekæmpelse på Stævnet ca. 20.000 kr., to nye trådnet bag mål på Stævnet ca.
10.000 kr. og reparation/maling af legeredskaber ca. 4.500 kr.
Borsholt, Bygmarksvej 2: ønskede at få læst revisionsprotokollen og vedtægternes § 3, stk.
6 op. (Protokollen oplæst af kassereren og vedtægt oplæst af dirigenten).
Borsholt mente, at det udviste underskud på årsregnskabet (19.297,95 kr.) var alvorligt og
henviste til, at foreningens formue over de sidste fem år var halveret.
Han medgav, at generalforsamlingerne gennem en årrække havde været rundhåndet, men
mente samtidig, at bestyrelsen, henset til årets underskud, havde et problem hvad angik
vedtægternes § 3, stk. 6. Han udbad sig en forklaring af bestyrelsen.
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Bestyrelsen redegjorde herefter for udgiftsposterne gennem de sidste år, hvoraf flere meget
store poster var bevilliget på generalforsamlinger. Hermed var foreningens formue
selvfølgelig blevet formindsket, men formuen var stadig over 100.000 kr.
Borsholt: havde en vis forståelse for foreningens løbende udgifter. Han mente dog, at
bestyrelsen, med dette års underskud og vedligeholdelsesudgiften, var gået ud over sine
beføjelser. Under henvisning til vedtægternes § 3, stk. 6 burde bestyrelsen allerede sidste år
have forudset udviklingen eller indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor
udgiftsmidlerne så kunne bevilges.
Mht. stævnet spurgte han, om bestyrelsen var sikker på, at det nu også var foreningen, der
havde vedligeholdelsespligten og hvem i kommunen der havde givet afslag på pasning af
anlægget.
Formanden: mente ikke, at bestyrelsen var gået ud over sine beføjelser. Han oplyste videre,
at det på Stævnets skøde er anført, at pasning af hegnet påhviler foreningen og
græsslåningen påhviler kommunen. Som nævnt på de sidste års generalforsamlinger har
kommunen tidligere ekstraordinært udført dette arbejde, men der er slut nu.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Ad 5,

Indkomne forslag.
Festudvalget Sankt Hans 2000 foreslog en bevilling til på 30.000 kr. til arrangementet jf.
det med indkaldelsen udsendte budgetudkast.
Sekretæren: redegjorde for budgetudkastet, der var baseret på 300 tilmeldinger, fordelt på
200 voksne og 100 børn (6-14 år). Børn under 6 år vil få gratis adgang. Umiddelbart
tænkes tilmeldingsprisen sat til 150 kr. for voksne, 50 kr. for børn og 200 kr. for ikke
medlemmer. Fastudvalget har indhentet tilbud på cirkustelt, toiletter, underholdning/musik
og mad.
Linnemann, Banemarksvej 27A: spurgte om, hvordan man vil forhindre, at udenforstående,
der ikke har betalt for arrangementet, også deltager.
Han havde ligeledes hørt fra medlemmer af Hedera Grundejerforening, at disse blev
inviteret med til medlemspris.
Sekretæren: ved tilmelding vil der blive uddelt en adgangsbillet under en eller anden form
og ved starten af arrangementet/spisningen, vil der blive foretaget adgangskontrol. Disse
detaljer er endnu ikke på plads, men vil bl.a. fremgå af indbydelsen, der påtænkes vedlagt
dette referat samt ved opslag. Efter spisningen er det ikke påtænkt at der skal laves
yderligere kontrol, hvorefter andre også vil have adgang.
Det blev klart afvist, at der foreligger en aftale med Hedera om at deres medlemmer kan
komme med til vores medlemspris.
Borsholt, Bygmarksvej 2: bemærkede, at såfremt der deltog andre end tilmeldte personer i
arrangementet, så fandtes der regler om udskænkning, hvilket igen betød, at ud fra det
udsendte budget så kunne foreningen vente en stor regning fra Told&Skat på ca. 25.000 kr.
Sekretæren: redegjorde for reglerne i restaurationsloven, der åbner mulighed for servering
ved enkeltstående arrangementer af f.eks. foreninger uden næringsbrev eller
alkoholbevilling. De nødvendige tilladelser hos politi, kommune og brandinspektør vil
blive søgt, som foreningen altid har gjort ved lignende arrangementer.
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Borsholt: ønskede herefter at få oplyst, at såfremt man bevilligede de 30.000 kr., hvorvidt
det så kunne indeholdes i næste års budget, således at der ikke på ny fremkom et
underskud.
Formanden: kunne ikke give garanti for dette, idet man jo heller ikke eksakt vidste hvad
fremtiden bragte af udgifter. Men som udgifterne var fordelt nu, kunne det ikke udelukkes
at der på næste års regnskab ville fremkomme et driftsunderskud.
Han sluttede dog af med, at henvise til foreningens formålsparagraf i vedtægternes § 2.
Linnemann: kunne ikke se formålet med, at foreningen evt. skulle have eller oparbejde en
kæmpe formue.
Petersen, Ragnesminde Alle 15: undrede sig over, at det var vores forening alene der skulle
bære hele byrden ved arrangementet. Kunne f.eks. Hedera Grundejerforening ikke også
deltage i den økonomiske byrde, når deres medlemmer også vil kunne deltage.
Han mente desuden, at deltagerprisen var omkring ”smertegrænsen”, måske fordi der var
givet mulighed for at ikke medlemmer kan komme med, til en kun lidt forhøjet pris.
Sekretæren: bemærkede, at der altid ved foreningens Sankt Hans arrangementer deltog
personer fra omkringliggende grundejerforeninger. Såfremt en eller flere af disse skulle
have været med i planlægning/byrdefordeling, ville arrangementet måske blive alt for stort
og uoverskueligt. I øvrigt havde det undret Hederas bestyrelse, at vi kastede os ud i sådant
et arrangement, idet de formentlig aldrig havde fået vedtaget noget lignende hos deres
medlemmer.
Efter yderligere en kort debat, blev forslaget sat til afstemning.
For bevilling af 30.000 kr. til Sankt Hans arrangement
Imod
Bevillingen blev dermed vedtaget.
Ad 6,

35 stemmer.
12 stemmer.

Fastsættelse af kontingent for år 2001.
Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til 200 kr.
For kontingent forhøjelsen
Imod
Kontingent forhøjelsen blev dermed vedtaget.

41 stemmer.
5 stemmer.

Ad 7,

Fastsættelse af diæter og honorarer.
Fastsat uændret.

Ad 8,

Valg.
a) Formand (på lige år).
Formand Leo Frandsen blev genvalgt.
b) To bestyrelsesmedlemmer.
Steen W. Nielsen og Bent Jacobsen blev begge genvalgt.
c) Bestyrelsessuppleant Henrik Witt blev genvalgt.
d) Revisor Finn B. Johansson og revisorsuppleant Eva Roed blev begge genvalgt.

Ad 9,

Eventuelt.

9

Flere medlemmer påpegede problemer med for stor hastighed på Banemarksvej, øget støj
fra de omkringliggende virksomheder også hvad angik støj fra tung trafik og anmodede
bestyrelsen om, at gå ind i problemstillingen.
Et medlem efterlyste regler for afbrænding i grundejerforeningen.
Et medlem spurgte om reglerne for parkering, specielt på fortove.
Et medlem påpegede, at flagvimplen på Stævnet trængte til udskiftning, ligesom skibet
samme sted trængte til vedligeholdelse.
Et medlem anmodede bestyrelsen om endnu engang at forsøge at arrangere en fælles
klippedag på Stævnet.
Formanden: problemerne på Banemarksvej og de omkringliggende virksomheder havde
jævnligt været behandlet i såvel bestyrelsen som på generalforsamlingerne.
Sidste år havde man foranstaltet nedsættelse af hastigheden på Banemarksvej samt rettet
henvendelse til virksomheden SMC omkring parkeringsproblemer på de omkringliggende
veje.
Evt. yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Banemarksvej ville nok være
svært at få igennem.
Formanden lovede i øvrigt, at problemerne ville blive taget op i Miljørepræsentantskabet,
hvor grundejerforeningen er repræsenteret ved næstformanden Yvonne Justesen.
Formanden påpegede, at et regulativ i kommunen forbød afbrænding, ligesom parkering
ikke er tilladt på fortove. Der blev i øvrigt henstillet til, at foreningens medlemmer
parkerede deres biler på eget grundstykke.
Hvad angår Stævnet, så er det allerede planen, at der skal indkøbes ny flagvimpel, ligesom
skibet skal renoveres i år.
Mht. fælles klippedag, så vil bestyrelsen overveje dette.
Nielsen, Hedegrænsen 23: ønskede, at bestyrelsen klart modsatte sig en hver form for
byggeri i Vesterledparken, således at det grønne rekreative areal kan bibeholdes som det er
i dag.
Dirigenten: takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for en
afsluttende bemærkning.
Formanden: takkede dirigenten og for medlemmernes fremmøde og den livlige debat.
Generalforsamlingen sluttede kl. 2245.

…………………………
Ulf D. Nielsen
Dirigent

………………………
Steen W. Nielsen
Sekretær

