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Nyhedsbrev  
 

 Generalforsamlingen 2021 

Generalforsamlingen, som ifølge vores vedtægter skal holdes i marts måned, er blevet udskudt, da 

det på grund af corona-begrænsninger ikke var tilladt at samles så mange mennesker indendørs. 

Vaccinationerne mod sygdommen er i fuld gang, og stadig flere aldersgrupper bliver vaccineret. Vi 

regner med, at stort set alle vores medlemmer er vaccineret i august måned. Vi har derfor booket 

salen på Dansborgskolen tirsdag, den 24. august 2021, så generalforsamlingen kan holdes fra 

klokken 19. Når vi nærmer os datoen, vil der blive indkaldt med gældende varsel (14 dage).   

 

Regnskabet for 2020 er revideret og kan ses på vores hjemmeside ligesom referatet fra 

generalforsamlingen den 25. august 2021.  

 

Da der ikke er vedtaget noget budget for 2021, afholdes der kun de absolut nødvendige udgifter. 

Kontingentet for 2021 vil blive opkrævet, når der på generalforsamlingen er vedtaget et budget, der 

indeholder kontingentets størrelse.  

 

Fartdæmpende foranstaltninger 

På generalforsamlingen den 25. august 2021 blev et forslag om etablering af bump på vejene og et 

forslag om hastighedsbegrænsning på 40 kilometer behandlet. Begge forslagene var begrundet med, 

at der køres for hurtigt på især Doras Alle og Dansborg Alle. Det blev vedtaget at: Vejudvalget 

undersøger nærmere, hvordan vi kan få fartdæmpning i grundejerforeningen.  

 

Med udgangspunkt i, at vi faktisk ikke kender problemets omfang, var det nærliggende, at få det 

konstateret gennem en trafikundersøgelse ved kommunens foranstaltning, Forslagsstilleren om 

bump havde på eget initiativ bestilt en sådan undersøgelse hos kommunen, desværre dog kun for 

Dansborg Alle og Doras Alle. Kommunen oplyste efterfølgende, at de ikke kunne udvide 

undersøgelse på grund af mangel på materiel.  

 

Undersøgelsen blev foretaget i tidsrummet 29.10 – 11.11 2020 ud for Doras Alle 9 og Dansborg 

Alle 7 (ved Dansvej). Bestyrelsen modtog resultatet af undersøgelsen den 21. december 2020. 

Konklusionen af undersøgelsen fremgår Af følgende svar fra kommunen:  

 

 Vedhæftet resultater fra vores trafikmålinger på Doras Alle og Dansborg Alle. 

 ”85% fraktil” i skemaerne betyder, at 15% af bilerne kører over den angivne hastighed.  

 På Doras Alle er målt 34,5 km/t i gennemsnit og 85% fraktil på 43,8 km/t. 

 På Dansborg Alle er målt 30,2 km/t i gennemsnit og 85% fraktil på 38,5 km/t. 

 For nuværende har vi ingen planer om yderligere tiltag. 

Med venlig hilsen  

Per Jensen 

Vej og trafikmedarbejder 
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Undersøgelsen viser desuden at på en uge kører otte hurtigere end 50 km/t på Doras Alle, mens de tilsva-

rende tal for målepunktet på Dansborg Alle er 0. Af de otte kørte 5 mellem 50 og 55 km/t, to mellem 55-60 

km/t og en mere end 60 km/t.  

 

Da kommunen på baggrund af målingerne ikke har planer om yderligere tiltag og på baggrund af ulykkessta-

tistikken samt det faktum, at grundejerforeningen selv skal betale hele beløbet for fartdæmpende foranstalt-

ninger, har bestyrelsen og vejudvalget besluttet, at der ikke tages yderligere initiativer på dette område.  

 

 

 


