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1 Valg af dirigent 

Lone Sørensen valgtes, og hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 

beslutningsdygtig.    

2 Bestyrelsens beretning 

Formanden fortalte, at det havde været et stille år bl.a. på grund af coronanedlukningen. 

 

Han redegjorde nærmere for de trafikmålinger der har været foretaget på Doras og Dansborg 

Alle, der ikke havde vist væsentlige overtrædelse af den tilladte hastighed. Gennemsnitsha-

stigheden på Doras Alle er således målt til 34,5 km/t. På Dansborg Alle er gennemsnitsha-

stigheden 30,2 km/t. Hvidovre Kommune har oplyst, at de ikke har planer om yderlige tiltag. 

Bestyrelsen er enig i denne udlægning af resultatet.    

 

Beretningen blev godkendt 

 

3. Revideret regnskab for 2020  

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på 7561 kroner, mod et 

budgetteret underskud på 26760, hovedsageligt fordi sommerfesten på grund af coronanedluk-

ningen blev aflyst.  



   

Regnskabet blev godkendt. 

          

4. Indkomne forslag 

Der var indgivet et forslag om snerydning af fortovene.  

Bestyrelsen oplyste, at det har været forsøgt flere gange, men når prisen kommer på bordet er 

forslaget faldet.  

Det vedtoges, at bestyrelsen indhenter tilbud på snerydning og saltning og forslaget tages op 

på den kommende generalforsamling.  

  

5. Budgetforslag for 2021 

Kassereren fremlagde det udsendte budgetforslag for 2021 med  et kontingent på 100 kroner. 

Budgettet udviser et overskud på 5150 kroner. 

 

Budgettet blev godkendt.  

 

 6. Valg til bestyrelsen 

Følgende blev valgt: 

Formand: Flemming W. Pedersen. 

Kasserer: Knud Sørensen  

Tre bestyrelsesmedlemmer:  Jorita Joensen (nyvalg) Ebbe Bay og Dorte Glenn Nielsen 

To suppleanter til bestyrelsen: Birger Hansen og Anita Ebbing. Begge nyvalgte 

7. Valg af revisorer 

 To revisorer: Dennis Berthou og Kurt Larsen  

 Valg af revisorsuppleant: Ingen kandidater  

8. Eventuelt 

Knud konstaterede, at interessen for foreningen, jf. fremmødet på generalforsam-

lingen, ikke er overvældende. Han mente dog, at det er vigtigt at bevare grundejer-

foreningen, hvis der skulle dukke emner op, der kræver en samlet indsats. 
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        Lone Sørensen Dirigent                     Knud Sørensen. Referent 


