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1.

Valg af dirigent
Lone Sørensen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning
Anita fortalte, at vejudvalget har holdt flere møder.
Vi har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer om problemer med at få
rettet fejl og mangler efter nedgravning af fjernvarmerør efter at entreprenøren tilsyneladende
var færdig med varmerørsnedlægningen her i vort område. Tilbagemeldingerne er sammen
med vej udvalgets observationer i området sendt med følgeskrivelse til Vej og Park i Hvidovre
Kommune. Listen omfattede utallige knækkede fliser, nedkørte kantstene og ind/udkørsler,
lunker og åbenlyse revner i vejbelægningen.
Vej og Parks svar er, at der vil blive fræset i vejbelægningen, hvor der har været udgravninger og blive lagt et nyt lag asfalt til foråret. De øvrige klagepunkter vil blive udbedret med tiden af Hvidovre Kommune, når der er tid og penge til det.
Det har været meget vanskeligt, nærmest umuligt, at få en fornuftig dialog med tilsynsmyndigheden i Vej og Park i Hvidovre Kommune, for at få dem til at placere ansvaret hos entreprenøren og få udbedret de skader, området er blevet påført af gravearbejdet.

Set i lyset af det nævnte, vil vejudvalget høre, om der er medlemmer, som kunne
tænke sig at være med i udvalget, så vi sammen kan være med til at gøre en forskel med
andre tiltag måske, så regningen ikke bliver tørret af på kommunens borgere efter gravearbejdet.
Der har været afholdt et bestyrelsesmøde i forbindelse med generalforsamlingen, det er jo
dejligt, at der ikke har været grundlag for at afholde flere bestyrelsesmøder.
Gurli Olsen spurgte om vi har haft kontakter til andre grundejerforeninger, der også har fået
gravet fjernvarmerør ned. Hun fortalte om de gener, de dårlige veje giver cyklister.
Knud svarede, at vi har kontakt til Grundejerforeningen Svendebjerg, der imidlertid ikke har
oplevet de samme problemer, som os. Vi er enige om, at bevare kontakten indtil kørebanen
er endelig repareret.
Jette beklagede, at der var så meget grimt grafitti på vores skilte, især dem med med nabo
hjælp, og hun tvivlede på om skiltene overhovedet hjalp.
Jørgen Poulsen mente ikke at skilte hjælper. Folk ignorer skilte og kører med 60-70 km/t ned
ad Dansvej.
Johnny Høj fortalte, at han har kontaktet både politi og kommunen om problemet med parkeringer, og politiet har været der om morgenen og udskrevet bøder.
Generelt var der enighed om, at de nye skilte og restriktioner har hjulpet om morgenen, men
at der ingen bedring er om eftermiddagen. Ebbe mente, at der også må komme politi om ef
termiddagen.
Anita fortalte, at hun har taget billeder af affald og roderi på trekanten ved Doras Alle og
skrevet til kommunen om det. Affaldet blev fjernet dagen efter, og de 2 grusbunker inden for
få dage, så området nu fremstår pænt og ryddeligt.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3.

Revideret regnskab for 2014
Knud Sørensen fremlagde det reviderede regnskab, som viste et underskud på 3.102 kroner
mod det budgetterede på 21.390 kroner, hvilket skyldes aflysning af fastelavns- og sommerfesten. De sidste kontingentrestancer var betalt i årets løb. Aktiverne udgør 165.357 kroner.
Regnskabet blev enstemmigt fodkendt.

4.

Indkomne forslag
Ebbe Bay havde stillet følgende forslag: Grundejerforeningen afholder et førstehjælpskursus
for medlemmerne i det kommende år (15-16). Der er kommet så mange nye medlemmer med
børn, så det vil være godt at lære, hvordan man hjælper i en akut situation. Ebbe anslog, at
udgifterne ville andrage 3000-5000 kroner.
Jette Barfoed gjorde opmærksom på, at mødregruppen holder kurser for unge mødre. Jørgen
Poulsen var usikker på behovet, da der er så mange udbud om førstehjælpskurser.
Forslaget blev vedtaget og kurset kan gennemføres, såfremt mindst 10 deltagere er mødt
frem på kursusdagen. Der skal ved tilmelding indbetales et depositum på 100 kroner. Der
afsættes 5000 kroner i budgettet til kurset.

5.

Budgetforslag for 2015
Kassereren fremlagde budgetforslag for 2015. Kontingentet foreslås til 0 kroner, endvidere
foreslås, at de opsparede midler til fartbegrænsende foranstaltninger set i lyset af de skete
trafikale ændringer frigives til andre formål. Med den ændring, at der afsættes 5000 kroner til
første hjælpskurset, blev budgettet med et underskud på 14.830 kroner vedtaget.

6.

Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt:

Formand: Anita Ebbing
Kasserer: Knud Sørensen
Tre bestyrelsesmedlemmer: Ebbe Bay, Flemming Pedersen og Johnny Høj
To suppleanter til bestyrelsen: Flemming Emcken. Der var ikke kandidater til den anden sup
pleant.
7.

Valg af revisorer
To Revisorer: Dennis Berthou og Susan Emcken genvalgtes.
Valg af revisorsuppleant: Elsebeth Jonsson genvalgtes.

8.

Eventuelt
Generalforsamlingens form blev drøftet, og det blev tilkendegivet, at en lørdag klokken 10
med brunch vil være at foretrække.
I vores vedtægters § 7 står, at som Retten i Hvidovre vedtages som værneting. Det bør efter
ændring af retskredse rettes til Retten i Glostrup.
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Lone Sørensen. Dirigent
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Knud Sørensen. Referent

