
Referat af generalforsamling 2005 

  

Generalforsamling i Stengaardens Grundejerforening 

tirsdag den 5/4-2005, kl. 19.15 

  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Palle Glem Jørgensen som dirigent. Palle takkede for valget 

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket rettidigt og 

erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig i henhold til gældende vedtægter 

  

2. Formandens beretning 

Pia informerede om bestyrelsens arbejde i det forgangne år – vedlagt. 

 

Volmer Hegvad, Christoffers Allé: Savnede en omtale af parkering af trailere o.lign. i 

formandens beretning. Trailere o.lign. med en vægt under 3.500 kg vil være ulovligt 

parkerede, såfremt det sker længere end 24 timer. Samtidig redegjorde VH for at 

campingvogne og anhængere – uanset vægt – altid vil være ulovligt parkerede. 

 

Jørn Ryberg, Stenkrogen: Har modtaget et tilbud fra Gladsaxe Kommune (GK) vedr. 

vedligeholdelse af privatvej. JR ønskede svar på følgende: 

 hvorfor er prisstigningen så voldsom – fra 62,50 kr. årligt til 950 kr. årligt? 

 hvad får grundejerne for pengene? 

 hvor mange af grundejerne på privatvejene skal være med 

Pia Skou orienterede om at prisstigningen er voldsom, men at den skal ses i lyset af, at prisen 

fejlagtigt ikke er blevet reguleret i over 40 år. Den ny pris på 950 kr. dækker iflg. GK ikke de reelle 

vedligeholdelsesomkostninger, som er ca. 1.700 kr. 

Ved at tiltræde aftalen med GK får grundejerne snerydning, vedligeholdelse af vejbelægninger og 

fortove, vejafvanding, afmærkning og vejbelysning. 

For at kunne tiltræde aftalen kræves det dog, at 2/3 af de medlemmer der i dag har aftale med GK 

tilslutter sig. Hvis 2/3 tilslutter sig, bliver de resterende grundejere tvunget med. 

 

Folke Andersen, Lyngen oplyste af Lyngen tidligere har været privatvej, men at denne er overtaget 

af GK. FA ønskede at vide, om der er en risiko for at GK kunne tænkes at ville overdrage ansvaret 

til grundejerne igen? 

Pia Skou mente ikke dette vil ske. 

Volmer Hegvad kunne i forlængelse af svaret informere om, at GK har lovhjemmel til at lægge 

ansvaret tilbage til grundejerne, men at det endnu aldrig er sket i kommunen. 

Niels Lundsberg fortalte, at følgende veje i Stengaardens Grundejerforening (SG) er privatveje: 
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 Ellehjørnet (har aftale og er blevet tilbudt ny) 

 Mølletoften (har aftale og er blevet tilbudt ny) 

 Stenkrogen (har aftale og er blevet tilbudt ny) 

 Møllekrogen (har aftale og er blevet tilbudt ny) 

 Mølleåsen (har ingen aftale og bliver ikke tilbudt en ny) 

 Tjele Allé (har ingen aftale og bliver ikke tilbudt en ny) 

 sideveje til Møllevænget (har ingen aftale og bliver ikke tilbudt en ny) 

 Harald Hegns Allé 1-13 og 2-14 (har aftale og er blevet tilbudt ny) 

 Rolf Krakes Allé 1-13 og 2-14 (har aftale og er blevet tilbudt ny) 

 Kong Hans Allé 89-91 og 103-105 (har aftale og er blevet tilbudt ny til halv pris) 

 Lyngen er kommunal vej 

Edvard Nielsen, Christoffers Allé spurgte om SG på deres møde med Byrådet i GK ville fastholde 

kommunen på at få dem til at lægge elledningerne i jorden. 

 

Niels Lundsberg svarede at det allerede blev diskuteret på mødet med byrådet sidste år. 

Kabellægningen af NESA’s forsyningsområde starter medio 2005. Området ved 

Søborg/Buddingevej bliver første berørte. Hans Weibel, Svends Allé ønskede oplyst, hvad SG har 

gjort mht. lovliggørelsen af overdækkede terrasser på Mølletoften. 

 

Pia Skou forklarede kort, at en lovliggørelse/godkendelse afhang af at alle de berørte grundejere var 

enige om udformningen af terrasserne, ligesom der krævedes en godkendelse af SG. 

 

Diego Musse, Valdemars Allé: I formandens beretning blev det nævnt, at støjskærmene ved 

Motorring 3 i området Lillemosegård – Valdemars Allé fremover vil blive på ca. 5 meter, hvilket 

iflg. DM vil betyde, at støjværnet så vil være lavere end det er tilfældet i dag. Bebyggelserne i dette 

område ligger ca. 3 meter højere end motorvejen. Bliver støjværnet 5 meter højt på denne strækning 

eller bliver det ny støjværn på det nuværende niveau? 

 

Pia Skou fortalte, at Vejdirektoratet har forsikret, at støjværnet ikke vil bliver mindre end det er 

tilfældet i dag. 

 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

3. Kassereren forelægger regnskab 

Richardt Brink Jensen gennemgik kort regnskabets overordnede poster. 

 

Volmer Hegvad indskød at SG havde en risiko for erstatningsansvar, når bestyrelsen selv 

omdelte skrivelser til medlemmerne. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt 

  

4. Fastsættelse af kontingent for 2006 

Bestyrelsen indstillede, at det nuværende kontingent på 70 kr./årligt bibeholdes for 2006. 

 

Indstillingen blev godkendt. 

  

5. Indkomne forslag 



a.  Hvilke bestyrelsesmedlemmer der modtager genvalg ønskes anført på 

generalforsamlingsindkaldelsen fremover 

Grete og Benny Pedersen, Knuds Allé ønskede at fremtidige indkaldelser til 

generalforsamling i SG indeholder oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, 

som er villige til genvalg. Pia Skou oplyste, at bestyrelsen har taget forslaget til 

efterretning. Fremover vil indkaldelsen indeholde oplysningen om, hvilke 

bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstiller. 

  

b.  Generel gennemgang af beskæring af træer i skel 

Anne Marie Schaumann, Tjørnevænget forespurgte, hvorledes man kan få GK til at 

beskære/fælde træer i skelområder, og generelle reglerne for samme. Niels 

Lundsberg foretog en kort gennemgang af Hegnsloven. Beplantningen i skel må 

være 1,80 meter. Såfremt beplantning sker væk fra skel, kan man tillægge afstanden 

fra beplantningen til skel til 1,80 meter. Træer plantet på række er ligeledes omfattet. 

I øvrigt kan Hegnsloven findes på hjemmesiden: www.hegnsloven.dk. 

 

Anne Marie Schaumann fortalte, at de har problemer med 4 bøgetræer i skellet 

Tjørnevænget/Stenkrogen, som skygger voldsomt pga. størrelsen. Træerne ejes af 

GK, men det er ikke lykkedes AMS at få GK i tale. 

 

Jørn Ryberg kunne oplyse, at netop disse bøgetræer er fredede. 

 

Niels Lundsberg udleverede kopi af en artikel i Berlingske Tidende vedr. beskæring 

af nabotræer ”Når naboen skygger” og kopi af en artikel fra Odense Kommune 

”Hegn og et godt naboskab”. 

 

Bestyrelsen og AMS aftalte at tale sammen efter generalforsamling for af løse 

ovenstående problem. 

  

c.  85-års jubilæumsfest 

Bestyrelsen foreslog at SG afholder en 85-års jubilæumsfest 7/10-2006.Forslaget 

blev vedtaget. 

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen – inden for rimelig grænse – selv kan 

bestemme budgettet. 

Fru Hegvad blev valg til festudvalget. 

Alle medlemmer er meget velkomne til at komme med gode idéer til festen. Pia 

Skou tager imod idéer. 

  

d.  Private fællesveje 

Bestyrelsen foreslog at være medvirkende til at udpege kontaktpersoner på de 

enkelte private fællesveje såfremt der var interesse herfor. 

 

Følgende veje fik tilknyttet kontaktperson: 

        Harald Hejns Allé – Susanne Mansa (nr. 11) 

        Rolf Krakes Allé – Keld Mortensen (nr. 9) 

 

  

http://www.hegnsloven.dk/


6. Valg 

På valg var: 

Kasserer Richardt Brink Jensen 

Næstformand Niels Lundsberg 

Bestyrelsesmedlem Susanne Mansa 

Bestyrelsesmedlem Erik Bregnfelt 

Bestyrelsessuppleant Pernille Parson 

Revisor Hanne Petersen 

Revisorsuppleant Else Mikkelsen 

 

Bortset fra Erik Bregnfelt – ønskede alle genvalg. 

 

Alle bestyrelsesmedlemmerne, som ønskede genvalg blev valgt. 

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Pernille Parson. 

Som ny bestyrelsessuppleant i stedet for Pernille Parson valgtes: 

Benny Pedersen, Knuds Allé 23. 

  

7. Eventuelt 

Hans Weibel forespurgte, hvorvidt SG kan gøre noget for at informere om reglerne for 

bebyggelse, og om man gennem SG kan forsøge at fremhæve, at der er forskellige regelsæt, 

som skal efterleves ved opførelse af bebyggelse. 

 

Bestyrelsen henstiller hermed til at grundejere i SG søger information om ovenstående – og 

anvender samme – førend evt. opføring af bebyggelse. Niels Lundsberg kunne tilføje, at der 

vil blive husstandsomdelt en pjece vedr. byggetilladelser mv. 

 

Jytte, Marsk Stigs Allé spurgte om Arne Holten – under det efterfølgende indlæg om ræve – 

ville svare på spørgsmål om, hvorledes man kommer skader til livs. Arne Holten bekræftede 

forespørgslen. Se i øvrigt vedlagte kortfattede referat af Arne Holtens orientering om, hvilke 

forholdsregler man som grundejer kan tage for at slippe af med ræve. 

 

Pia Skou takkede Palle Glem Jørgensen for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

Sluttelig udloddedes 3 flasker vin blandt de til generalforsamlingen fremmødte grundejere. 

  

Bagsværd, den 20/4-2005 

  

Palle Glem Jørgensen                             Jesper Seeger 

Dirigent                                             Sekretær 
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