
Generalforsamling i Stengårdens 
Grundejerforening 2014 

formandens beretning  

  
  

Bestyrelsesmøder: 
Der er siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder. På disse møder har bestyrelsen blandt andet talt 

om de henvendelser, der er kommet til foreningen. Disse henvendelser vil blive omtalt senere.  
  

Medlemmer: 
Pr. 31. december 2013 havde vi 463 medlemmer mod 476 den 31. december 2012. Af de 463 medlemmer er 23 
indmeldt i 2013, medens 36 medlemmer er ekskluderet på grund af manglende betaling. 

Henvendelse: 
Vi har været til møde i Kommunen angående et medlem der havde fælles matrikelnummer med sin nabo. Dette betød 

også, at de var fælles om alle udgifter hvilket gav nogle problemer. Der blev talt om, at hver husejer skulle have sit 

eget matrikelnummer. Det kan godt lade sig gøre, men husejerne skal selv betale udgifterne. 
Et medlem forhørte sig, da han gerne vil have et nyt hegn op. Medlemmet spurgte hvad han skulle gøre, når dem der 

var naboer til ham ikke var interesseret i at lave nyt hegn. Det viser sig at det er en ejerforening, der støder op til 
grunden, og denne ejerforening var ikke interesseret i at have indflydelse på et nyt hegn. Det måtte medlemmet selv 

sørge for. 
Henvendelse omkring hundehold og hundestøj, her henviste vi til foldere på kommunens hjemmeside. 
Et medlem henvendte sig til os vedrørende reetablering af asfaltbelægning på Valdemars Alle/Kong Hans Alle. Vi 

kontaktede kommunen, som meddelte at den ville blive repareret når det blev varmere. Reparationen er udført. 
Vi har fået en henvendelse om lukning af Christoffers Alle ved Gammelmosevej. Vi tog kontakt til kommunen for at 

høre om det kunne lade sig gøre. Kommunen svarede, at de ikke var indstillet på en lukning. Den lokale trafik vil 
fordobles ved udkørslen til Stengårds Alle ved lukning af udkørsel til Gammelmosevej. 
Nogle medlemmer henvendte sig til os, på grund af en stor trailer med gasflasker samt en skurvogn havde holdt 

længe på vejen, og var til stor gene for beboerne. Vi gik over med en skrivelse fra kommunen, om at disse kun må 
stå på vejen højst 24 timer. Det er en aftale Gladsaxe Kommune har lavet med Politiet. Efter to dage var disse fjernet. 
Henvendelse fra nogle beboere omkring udvidelse af parkeringsplads ved Rema 1000 på Gammelmosevej. I første 
omgang kontaktede vi kommunen, for at høre om de vidste noget om nævnte parkeringsplads. Dette afviste 

kommunen. Efter følgende fik jeg en henvendelse fra ejeren af grunden hvorpå Rema 1000 ligger, om et møde. På 

dette møde fortalte ejeren, at det var tanken at søge kommunen om tilladelse til udvidelse af parkeringspladsen 
omkring Rema 1000. Man havde tænkt sig, at opkøbe en grund og hegne denne ind, samt lukke alle tilkørselsforhold 

til Christoffers Alle. Ejeren sagde, at han ville tage kontakt til omkringboende inden han ansøgt kommunen om 
tilladelse. Vi har ikke hørt fra ejeren efterfølgende. 
Der har været en del skriverier omkring Gammelmosevej 221, og lokalplan 229, hvor kommunen har fået en 
ansøgning om at rive huset på Gammelmosevej 221 ned og bygge 3 rækkehuse i to plan på grunden. ”Gladsaxe 

Kommunens Økonomiudvalg har den 26. november 2013 i en såkaldt områdeafgrænsningssag, besluttet at 

igangsætte en udarbejdelse af lokalplan 229 for rækkehuse på hjørnet af Gammelmosevej og Huldbergs Alle(i alt tre 
boliger)” 
Henvendelse omkring oplagring af jordbunker, trailer og blandemaskine. Jeg tog kontakt til kommunen efter ved 
selvsyn at have konstateret, at oplagringen på vejen gjorde det umuligt at passere hvis der skulle komme f.eks. et 

udrykningskøretøj. Kommunen forsøgte sig straks med telefonisk kontakt, men da dette ikke lykkedes blev der skrevet 

en mail, hvori der blev pålagt at fjerne bunkerne, trailer og blandemaskine. Dette fik grundejeren to dage til, og efter 
denne frist var tingene fjernet. 
Fra kommunen fik vi en skrivelse om, hvordan man skal forholde sig til naboerne, hvis man er eller skal i gang med 
en større om-/tilbygning eller nybygning. Skrivelsen indeholder råd om, at holde sine naboer orienteret om støj og 

gener i forbindelse med det byggeri, man skal i gang med.  
Vi har fået en henvendelse omkring grundpriserne, der er steget de sidste år. Bestyrelsen besluttede ikke at gøre 
noget ved sagen. 
  
  

Andet: 
Der ligger igen i år sedler på bordene, og vi opfordrer jer til at I giver os jeres E-mail adresse, også hvis I allerede har 
gjort det. Har I har fået ny mailadresse, så vil vi gerne bede om den. Vi fremsender så referatet mm. til jer pr. mail. Vi 

sparer både papir og penge. Vores kasserer beder jer høfligst om at skrive tydeligt, gerne med blokbogstaver. 



  

Møde med byrådet: 
Igen i år forventer vi at blive inviteret til et møde med byrådet, sammen med de øvrige grundejerforeninger i 

Gladsaxe. Vi har endnu ikke modtaget datoen. Vi vil gerne bede jer medlemmer om at komme med forslag til, hvad vi 
skal spørge byrådet om. 
  
  

Redskaber: 
I det forløbne år har vi fået stjålet bagklappen til vores trailer med netsider. Vi har derfor været nødt til at anskaffe en 

ny bagklap. Samme trailer har også været til reparation på grund af ledningsnettet. Traileren har været så 
overlæsset, at vangen knækkede, så ladet havde klemt ledningsnettet sammen, med en kortslutning til følge. 
Det benzindrevet pælebor har vi ikke længere. Der var blevet fyldt alm. benzin på, og det kunne ikke betale sig at få 
det repareret. Bestyrelsen besluttede ikke at fremskaffe et nyt.  
  
Foreningen har en trailer med netsider og en uden, en pladevibrator samt en el-hækkeklipper som medlemmerne kan 

låne. Gør endelig brug af foreningens redskaber ved at henvende jer til en af de 3 mentorer, som har redskaberne 

stående. På vores hjemmeside kan I se oversigten, som også følger med dagsorden til generalforsamlingen. 
  
Traileren har været udlånt:                           87 gange siden sidste generalforsamling 
Trailer m. netsider har været udlånt:           67 gange siden sidste generalforsamling     
Pladeviberatoren har været udlånt:               11 gange siden sidste generalforsamling 
El-hækklipperne har været udlånt:                 8 gange siden sidste generalforsamling 
  
  

Bestyrelsen: 
Formand Benny Pedersen er på valg, modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Jakob Alstrup er på valg, modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Kirsten Sornum er på valg, modtager genvalg 
Revisor Peter Buron er på valg, modtager genvalg 
Bestyrelsessuppleant Alfred Qvistgaard er på valg 
Revisorsuppleant, Johnny Kjærsgaard er på valg, modtager genvalg 
  
  
  
Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode og konstruktive arbejde der er blevet udført siden sidste 

generalforsamling. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Stor tak. 
  
  
  
På generalforsamlingen tages beretningen til efterretning, og der kan stilles spørgsmål til beretningen. 
  
  
  
  
  
Med venlig hilsen 
  
Benny Pedersen 
Formand 
 


