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Degsorden

I. VALGAF T}IRIGEI{T

2. BESTYREUIEITSBERETilIIIG

3. REVIDERETREGT{SKAB FOR2O'g

4. tfiu(oilfiE FoRtil-AG

5. BUDGETFORSI.AG FOR æ20

8. VALGNLBESTVREI,SEI{

- valg af formand (Line Smollerup ønsker ikke genvalg)

- vålg af kasserer
valg af trc bestyrelsesmedlemmer

- valg af to suppleanter til bestyrelsen

7. VALGAFREI'ISORER

valg af to reviserer
vab af revisøsuppbant

8. EVEI{TUELT

I Valg af didgont
Dcnnis Berthou vab&es, q han konstabrede, ail goneraffoi:sandingen var blig indv# og
beslutningsdygtig.

2 Beo$nlrens bcrs{ning
Den konstikrcrede frnnand Flemming W. Pe<brsen afragde fiølgende berehing-

Denne beretning skulle jo have været aflagt albrede den 15. nuarts, rnen generalforsamlingen bhv som så
tr€g€t andct udsat på grund dooronarirussen. \fi ås ru indkaldt tS denne gen€rehrsamfng, da vi trener,
at det er v{;tigt at vi har en tuldtallb bdyrebe og et budget fw 2020.

Der har været aftoldt bm bestryrclsesmøder, hvor der har været
- taftom ;artOseenOe fonansåailhingerpå prirtært DanshorgÆlarDorasÆle.
- flanhgteonunsbst2Ol9 og drøfufte f-astdavns&s{2020
- vedtagetat fujre foreningens 100 årcjubilæum den 13. juni 2020- bphandlol oy Lekalplån 339 brpr.rrådeb tre grundelprbreni"Dgsr
- tulgt turshg til nyt stort hus på Stillidsil ej 2
- beslttet at afiyse ftastelavnsfest

I årets løb er bestyreben skrumpet ind til kun fre medlemner. Førstffyttede Lisa $ørensen og Kim
Andersson, der var henholdsvis bestyrebesnedhrn og supphant fra grundeprftreningen. Janus Joensen,



dervar suppleant, har rneddelt, at han ild<e tan Se tid til bestyre*sesa$eldeil- Den 28. jauar har den vafufie
formand Line $nnlbrup rneddelt d hun dærræne nå nelde sig ud gf bætyrelsen.

De resterende be bestyrelsæmedbmner har konstifueret sQ rnd Fbmming Pedeæen so{n midtartidig
brmand.

B€€tyrdsGn har som sagt drsfret fartAæreenOe fuans*eening€r i fieb gru@ierfursnfi€€ns ornr#€,
furdi der angivelgt køræ br sffit på F ær Dansborg Alb og DonasÆle.

lsær har det været drøftet enten at få 40 kilometer zon€n, som findes ved stadion og ved Cathrine Booths
Ve.i, udvidet til dornfatte veiene Dansbo€ i0dle, Dansvqi, Sfillidsvej, AOrææve{ og DorasA$e, hvilke{ vil give
et nafurllgt aQrænset område, der vilb gøre skokrvepn lil Dansbøgslc*n mefe sikker, elbr at få opat
bump på DorasAlle/Dansborg Æle eller eventuelt en kombination af begge dele.

M har fået føQende svar $ fra kornmuren på vores henvendelse:

Kommunen har ikke planer om trafiksanering i jeres område, men det er muligt allQevel at få trafiksanering.
Det forudsætter at vi kan skaffie økonomi trl75 olo af udgifteme til bafiksaneringon, f.eks. at betab 75 aA at
udgiften til et vejbump, der i alt koster ca. 30.000 kr.

Gruntleiemc på Cdrines Boo$ vej har anverdt denne r1od6l, lig€-onr fere ardre grundeierbrenlrger rundt
om i kommunen.

I kan læse om det på hjemmesiden: Trafiksaneringspolitik.

På grund af det store hafald af bætyrebæmedftemner er der ikke fra bægrelsen slde $ilk* ftæ@ til
generafomargir4 om bælutrling €lbr frerrne af sagen, næn vi er naturfuvle fr*eræoerd i at h.ør€ j€rs
rnening om det, kld der kan s(ps meget b& fur og irnod.

Til gengækl er der indgået et forslag fia Lise Smdlerup med flere opfølgende brslag.

Sommerfiesten 2019 var planlagp aftoldt den 31. aqtus( men blev qffiet til den 7. september. Fe6fr6n bkey en
sucæs med mange deltagere. Af hensyn til klirnaet skal fueten nok ikke hoHes sernre end august måned.

I år er det 100 år siden breningen blerr stifiet. Det bhv F gensalfursamlingsr i 2019 w@et at bire
begivenheden med en fest og en guitlet rundtur iforeningens område. Desvæne blev vi på grund af
toæafitlngsforbrrddet også nødt tilat ary€e disse anangementer. Det {T€ så være op til g€nera*brsrr*ing€n
og den kommende bestyrelse, at beslutF øn bsten skal holdes senere.

Efter sagen om stønelse på et byggeri på Biergagervej pålæde kommunalbestyrelsen adminishationen at
uda$efrle en ny lo{€lden for ornrådct afurænset af Hvirlorevej, Bro6*yl<lr€v€i og Garnrd t&ge Landerr€i lil
ersffitirg af byphnvedbgt Hg fra 1959.

Kommunen indbød derhr til et opstartsmøde i oktober måned med følgende begrundelse:

"De senæ{e år har planteantet i Hvklovre Kommune været i gang ned at ersffie e gnne byphnvedtægfietr
rned nye tidssvarende lokalplaner. Nu er turen nået tiljeres boligområde.
M vil gemB have et indblik i jeres kvprtei og .beny11p muligheden br at fab om yores hnkpr fs,r pn ny
lolølplan. I kan rnåske gøre æ opnrædcontme på nogle kvalitebrq særllgts brho6, som yiskal være
opmærksomrne på.
Kommunens byplanvedbgter er brældede og giver ikke mulighed br at bygge bolignme så store, som
behovet er i dag. Derudover er brældede beægningsrodelbr og @reber ui,gpnrernskuelig€ br de ffeste
grundejelp og rådgrverp, eg mangp brbeld er s.let ilfie.rcg$leret i byplanyedbegtems, Il s.irlst er dp
bevadngsværdige bygninger helbr ikke ornHtet af by@nvedtægterne.'

På mødet blev det oplyst at området dækkede tre grundejerbreninger, nemlig Grundeprfureningeme
$venrtebjerg, Hvklovregårds Mlhby og voræ brening. Defi vidse Mb var, d bkalplanen t*ev udarbeid*
og sendt til vedtagebe i kommunalbætyrelsen og fuG* dsefter til hørirg i de berørte grurdeierbreriinger.
Det var meningen, at der som led i høringen skulle holdes et kommunalt inbrmationsrnøde i
høingsp€rtoden. D6t bl€v is*ll€rtid af,yst på grund af ærunerdrusssr, og fiofien blcudon sanrr* dag oonr
høringsftisfien udløb, udsat af borgmæteran. Da havde vi sendt vøes høringssrrar, og der bhv kke som
bvet holdt et infronnationsmøde for alle beboeme.
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Den 9. januarskrev kommunen til os:

"Iilodentering fikvi rnulighed brat lave nogh nye SAVE-vurdedrgerog udpege lldtflerc bygnirgersom
bevaringsværdige. Derfor blev den pollEske behandling af bkalplanen udsat en måned.
Lotcatphnen er eendt til politiek behardtirq, og bliver - rofigOertdig - go<lkødt af Konvnundbesffreken den
25. t&ruar 2020 og kommer i oftn{$ høring fra defi 6. nerts -3. april."

Lokalplanen blev vedtaget på kommunalbeetyrelsens møde den 25. februar og efierføhpnde sendt til høring.

Der er indkornnet mere en 30 høringssvar, og der s især npdstard mod, at der sl€l vae leverde hegn
nnd .gden, sarr* at der ikke må o@vares uindr.egisføede køreøier på grundene q nnst af a[ pffir
mod byggehøjden på to fulde etager, som mar€e mener er fur høil

tokalplenen bliverbGhandhtog brventes vedtagptpå detko$mr$elkrtyrdeesnøe, dsr@yndåidåg
ldokken 19.

Det firma, der har bebygæt S$emekrosgrunden havde på betinget skøde købt naboejendommen, Stillidsvej
2, og ansqgf kommunen om at opføre en bebyggelse, der krævede adskillige dbpensationen S grund af
høfiie, bebyggelsesgrad og antal parfteringspladser. Grundeierfurenirqen har ikke hd sagen til høring, rnen
nabpems bJ grundpn har hat delte r.rreninger em beblggelsen. Dei pr erdt rlpd, d kB,mlrunen .har afvist ds
ansøgte di$pensatbner og proiektet er tilsynehdende s{illet i bero.

Det er altid kedeligt, når planlagte aktiviteter må aflyses, sorn det er sket br fastelavnsfesten, men efier Et
iHsjælene på dette område brbd Btyrelsen, har &r iH<e været ræsourcer q tro på, d &t kunne bline sr
succes, og derfur bkrv den a$st

M håb€r, at der er tqile mcdbmm€r, <br har lyu* og tid til €[ &æd€ ind i bee*yrdson. Jeg håb€r €n*eJ€r€ at
vikan få en giod æbatom denne ber*ring.

Beretningen blev godkendt uden debat.

3. Revideret regnsftab fior AHg
!fuud Sørensen ftemlagde det reviderede regnskab, som viste et underskud på 3373 kroner, som
fitest skylds rrdgifre$te til #roHdse af corff$erk6*sn. €gnkapitabn er på 150.063 lsoner.
Endvidere nævnte han, at der nu udestår 700 kroner i skyHrgt kontirgent og gebyrer.

Der var ingen kommentar til regnskabet, som godkendtes.

å lndkomnetorhg
Der var sammen ned indkaldelsen udsendt et furslag om bump på vejene fra Line Snollerup.
Der'varsdvldere indkøtretet furs@ fta Birgft/qUbertseo om4.0 kibræ$ers zoneog fytr$ng
af indkørsdsfurbud til Dansborg Alb 6 sarlrt et brslag fte Christel Bruhcher om vejsbælrmirger,
der skulle fiholdes fur bump m.m.

Der blev reist kritik af, at fur$lagene ikke vs sendt ud til rnedlemmeme inden generaf'brcamlin-
gen.

Der korn en bngere debat om brslagene, hvor ncget af debaffien kørb ø usikkshed, furdi
der ikke er tilsfækkelig viden om kommunens priser og praksis på området. Der blev tra flere

siderlagtvægtpå atdetErsl<o.bveie, og atkommrrtgn harpn særlb b.rpli{Il*be, pgderfff.må
betab en større andel af udgifteme end de fureslåede 25%. Ds var lfddes usikkerH om,
hvorvidt en Fafikundersøgelse, som kommunen breslår, er gratis eller skal btales af brenin-
gen. Der var forske$ge fors"lag om, .at give bæfrelsen henryffligdæ til d give kommunen
tilsagn om, at vi vilb betale ornkoahingeme til burp. lngen af dem vardt gefiør. Dirigenten
furcslqg: VejudvaSet undersøger nærrrere, hvordan vi kan få fardæmpning i grundeierbrenir
gen.
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For dette forslag stemte 14, mens to undlod at stemme.

5. Budgpffoclryfor202ill
lGssereren ftemlagde det udsendte budgebrslag for 2020 med et kontingent på 100 kroner.
Et ændringsbrslq om at hæle mntinger*et til 2O0 kroner æt nsd cbnrn€me 7 brq 9
inpd" H $dsendte budget blev dercfiervefrge{-

6. Valg til bestyrclsen
FøSerubbbv vahrt
Fornand: Flernming W Pedercen, t}ansborgAIb24
lGsserer: Knud Sørensen blev genvalgt
Tre besi$relsesmedlernmer SirnonAshby-Krisbn$en, Ebbe Bay (nyvab).og DCIrb Ghnn t{F
elsen (npa$)
To suppleanter til besgrelsen: Johnny Høj og Joy Desario

7, \,hlg af rcvirorer
To revisorer: Dennis Berthou og Kurt Larsen
Valg af revisoæuppleant lngen kardklabr

8. Eventrclt
Knud etprlyste interps$eæde til vejpdvabet pden br bpstyrelsp r. tinp Smglbrpp
og Joy rneldte sig. Endvidere efterlyste han foælag til, hvødan gerealbrsamlin-
gen bedst holdes. Der var stemning ior, at generalforcamlingen holdes en hver-
dagsden, hvor .&r il<ke cfiampions hague.
Der var en forcepørysd om lwern der sløl reparcre væftede skilb. ASe uregelnæ-
sigheder m.v. ann.eHgg til kommunen på: https;1/www.hvidov.re.dklBoreerlveje-qs-

tsfiUGntetpei

Endvideæ bl€Fr der drøfut Sar*e tage og hegn i den nye lofaFøn tden nogen

r r( Je'rt L I a'n6tts t 2* z-t

Dennb Berthou Dirigent Knrrd $ørensen. Re&rmt
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