
Referat af generalforsamling 2006 

  

Generalforsamling i Stengaardens Grundejerforening 

tirsdag den 4/4-2006, kl. 19.30 

  

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 skriftligt 

i henhold til vedtægternes § 5 stk. 1 og 2. 

 

I indkaldelsens punkt 6. "Valg" var anført, at bestyrelsessuppleant Benny Pedersen var på 

valg. Dirigenten påpegede at dette ikke var tilfældet, og spurgte om grundejerne ville 

nedlægge påstand om at Stengaardens Grundejerforening (SG) ikke kunne afholde 

generalforsamlingen. Dette var ikke tilfældet, hvorfor dirigenten erklærede 

generalforsamlingen for lovlig. 

   

2. Formandens beretning 

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

 

Helene Persson, Christoffers Allé spurgte om der kunne blive tale om økonomisk 

kompensation når Motorring 3 kommer tættere på boligen. 

 

Pia mente ikke, at HP boede tæt nok på Motorring 3 til, at der kunne blive tale om 

kompensation. 

 

Poul H. Pedersen, Gammelmosevej fortalte at genbrugscontainere ved Gammelmosevej var 

blevet flyttet til en ny og uhensigtsmæssig plads ved vejskel, og var interesseret i at vide, 

hvorvidt SG kunne være medvirkende til at få flyttet disse tilbage igen. 

 

Pia lovede at bestyrelsen ville undersøge dette. 

 

Poul H. Pedersen ønskede at vide om det var tilladt at opbevare en sejlbåd i sin have. 

 

Pia fortalte, at bestyrelsen ikke helt kender de eksakte regler, hvorfor bestyrelsen vender 

tilbage med svar. 

 

Edvard Nielsen, Christoffers Allé mente ikke at det var tilladt, og foreslog grundejerne at 

henvende sig til Teknik- og Miljøforvaltningen, Gladsaxe Kommune idet de fører tilsyn 

med, hvad man opbevarer i sin have. 

 

Volmer Hegvad, Christoffers Allé anførte, at han havde bemærket at medlemstallet var for 

nedadgående, og spurgte derfor om bestyrelsen havde gjort sig nogle tanker om evt. tiltag 

for at få vendt den negative trend. 
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Pia: Umiddelbart syntes nedgangen at være meget svag, hvorfor bestyrelsen pt. ikke fandt 

det nødvendigt at foretage sig specifikke tiltag. 

 

Helene Persson fortalte, at de ind imellem ligesom "faldt af" medlemslisten, og derfor ikke 

fik den fornødne information. 

 

Pia lovede at bestyrelsen fremover ville stramme op på procedurerne omkring 

medlemslisten. Dog gjorde Pia opmærksom på, at såfremt man ikke havde indbetalt 

årskontingentet rettidigt, ville man modtage op til 2 rykkere. Betalte man ikke 2. rykker, 

blev man automatisk fjernet fra medlemslisten. 

 

Hanne Fleck, Marie Grubbes Allé klagede over ulovligt parkerede biler på Marie Grubbes 

Allé op imod Stengårdskolen. Bilerne parkeres så uhensigtsmæssigt på begge sider af den 

smalle vej, at det ikke vil være muligt for eksempelvis udrykningskøretøjer at komme forbi, 

ligesom de spærrer for grundejeres egne udkørsler. 

 

Niels Lundsberg fortalte, at han netop havde talt med Gladsaxe Politi, som oplyste, at den 

almindelige færdselslov var gældende i disse tilfælde. Dvs., der ikke må parkeres til gene for 

beboerne, og al færdsel skal kunne passere. 

 

Nic Persson, Christoffers Allé kunne oplyse, at Gladsaxe Politi i øjeblikket kører en 

kampagne omkring kørselsmønstre på netop Marie Grubbes Allé. 

 

Inga Bruun, Lyngen: Hvor længe kan et hus stå ubeboet? 

Poul H. Pedersen: Kender bestyrelsen til juraen omkring ovenstående? 

 

Niels mente, at der måtte være tale om Lyngen 27 - hvilket bekræftedes. Spørgsmålet 

omkring denne ubeboede ejendom havde været diskuteret med Gladsaxe Kommune (GK) 

forrige år på grundejerforeningernes årlige møde med Byrådet. Så længe der er registreret en 

beboer på adressen har GK - iflg. dem selv - ikke mange lovmæssige midler at gøre brug af. 

 

I. Folke Andersen, Lyngen spurgte om SG havde fulgt op på sagen siden. 

 

Pia gjorde til det opmærksom på, at såfremt SG skal forfølge sagen, skal der indgives en 

skriftlig anmodning fra et grundejermedlem. SG agerer ikke på egen foranledning. 

 

Edvard Nielsen konstaterede, at der stadig var tradition for det årlige møde med Byrådet, og 

at bestyrelsen derfor blot kunne medtage ovennævnte omkring beboelsen Lyngen 27 på 

førstkommende møde. 

 

Pia fortalte, at deadline til det førstkommende møde var 31/3, og at SG havde udformet 

følgende 3 spørgsmål:  

 dårlig snerydning  

 vedligeholdelsesaftaler på de "private fællesveje"  

 langsom sagsbehandling  



I forbindelse med snerydning fortalte Carsten Skjød, Borremosen at grundejerne - idet Borremosen 

er "privat fællesvej" - selv havde ryddet deres fortove og halvdelen af vejen således, at det var 

muligt for køretøjer at komme frem, ligesom det gav mulighed for at parkere ved vejsiden. 

Desværre havde de haft store problemer med at få beboelsesejendommen overfor til at sørge for den 

resterende snerydning, hvilket betød at andre end grundejerne selv optog de ryddede pladser - 

naturligvis til stor irritation for de grundejere, der havde ryddet plads til dem selv. 

Vibeke Rolin, Borremosen tilføjede, at det samtidig havde det betydet, at udrykningskøretøjer ikke 

ville have haft mulighed for at komme frem. 

 

Carsten Skjød fortalte, at grundejerne havde talt med ejendommens vicevært, men at det ikke havde 

hjulpet. 

 

Pia gjorde opmærksom på, at SG ikke lovmæssigt kunne gøre noget i den forbindelse, men rådede 

grundejerne til aflevere en skriftlig anmodning til viceværten og boligselskabet. 

 

Edvard Nielsen indskød, at GK ej heller ryddede fortove på Gammelmosevej på forsvarlig måde - 

til stor gene for "os" gående! 

 

I forbindelse med at grundejerne på Borremosen ønskede at GK skulle overtage deres "private 

fællesvej" kunne Pia fortælle, at dette var GK ikke umiddelbart interesserede i, idet GK ikke 

ønskede at påtage sig yderligere omkostninger i den forbindelse (se i øvrigt punkt 5 b).  

Pia gjorde dog opmærksom på, at "private fællesveje" med gammel overenskomst har fået tilbud fra 

GK. "Private fællesveje" uden gammel overenskomst - som Borremosen tilhører - har ikke fået 

tilbud fra GK. Disse veje vil dog få et såkaldt plan-B tilbud på et senere tidspunkt. Hvad tilbuddet 

helt kommer til at indeholde ved SG endnu ikke. 

 

Nic Persson sagde, at såfremt man havde mulighed for at afholde generalforsamlingen tidligere end 

primo april, ville man kunne nå at forberede aktuelle spørgsmål til Byrådet. 

 

Pia lovede, at bestyrelsen ville tage spørgsmålet op på førstkommende bestyrelsesmøde. 

 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

3. Kassereren forelægger regnskab 

På vegne af kasserer Richardt Brink Jensen gennemgik Jesper Seeger kort regnskabets 

overordnede poster. 

 

Hans Veibel, Svends Allé indskød, at man normalt havde sammenligningstal for året før ved 

aflæggelse af regnskab . 

Ligeledes blev anført, at der ej heller var budgettal for 2006. 

 

Bestyrelsen tog punkterne til efterretning. 

 

Jan Winkel, Gammelmosevej undrede sig over, at aktieporteføljen ikke havde givet en 

kursgevinst i år 2005. 

 

Jesper fortalte, at det faktisk også var tilfældet, men at den noget større obligationsportefølje 

ved udløb ultimo 2005 til kurs 100 havde bevirket, at kursdifferencen på aktier og 



obligationer netto havde givet et mindre kurstab. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

  

4. Fastsættelse af kontingent for 2007 

Bestyrelsen indstillede, at det nuværende kontingent på 70 kr. årligt bibeholdes for 2007. 

 

Indstillingen blev godkendt. 

  

5. Indkomne forslag 

a.  Interesse for fælles snerydning på medlemmernes fortove 

Monika Søndergaard, Knuds Allé ønskede at høre om medlemmerne ønskede en 

fælles snerydning af fortovene.  

 

Vibeke Nielsen, Christoffers Allé havde ingen interesse i en fælles ordning omkring 

snerydning. 

Volmer Hegvad, Christoffers Allé ville nødig undvære denne motion. 

 

Pia gjorde opmærksom på, at det vil blive svært at administrere, så længe der ikke er 

tvungen medlemskab af SG. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var tilslutning til forslaget. 

  

b.  Snerydning på "private fællesveje" 

Palle Glem Jørgensen, Møllevænget og Frank Hejndorf, Møllevænget stillede forslag 

om, at SG opfordrer GK til at foretage snerydning på "private fællesveje" på samme 

vilkår som snerydning foregår på andre veje, idet beboere på disse "private 

fællesveje" betaler lige så meget i skat og ejendomsskat som andre beboere i 

kommunen. 

 

Pia fortalte, at spørgsmålet omkring snerydning ville blive medtaget til SG's møde 

med Byrådet 24/4, og læste herefter spørgsmålet til Byrådet højt.  

 

Palle G. Jørgensen: Det er uretfærdigt, at "private fællesveje" skal stilles ringere. 

Palle G. Jørgensen havde på et tidligere tidspunkt betalt ca. 12.000 kr. for 

vedligeholdelse, hvorfor det var uforståeligt, at GK ikke ville foretage snerydning på 

"private fællesveje". 

 

Niels kunne oplyse, at betegnelsen "private fællesveje" er historisk betinget. Vejene 

skulle være mindst 

100 m. ellers ville de blive private. 

 

Susanne Mansa, Harald Hejns Allé kunne fortælle, at idet grundejernes årlige 

udgifter til GK ville stige fra 43 kr. til 950 kr. forsøgte grundejerne på Harald Hejns 

Allé og Rolf Krakes Allé at få GK til at overtage disse veje. Teknik- og 

miljøforvaltningen GK besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, og begrundede 

afslaget med at kommunen ikke ville påtage sig yderligere udgifter i forbindelse med 



overtagelse af "private fællesveje". 

 

Kofoed, Lyngen spurgte om grundejerne ville modtage svar på det stillede forslag. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at der var bred enighed om forslaget, og henstillede 

derfor bestyrelsen til at udsende referat af generalforsamlingen sammen med det 

skriftlige referat fra byrådsmødet den 24/4. 

Helene Persson undrede sig over, at der ikke var flere forslag, idet hun pr. e-mail havde indsendt et 

forslag om overholdelse af hastigheden i 90-grader svinget på Christoffers Allé. 

 

Jesper, som administrerer SG's e-mail postkasse konstaterede, at omtalte mail aldrig var modtaget. 

Samme mail skulle efter sigende have indeholdt tilmelding til spisning på generalforsamlingen. 

 

Idet forslaget ikke kunne behandles på generalforsamlingen, tager bestyrelsen problemstillingen op 

på førstkommende bestyrelsesmøde. 

6. Valg 

På valg var: 

Formand Pia Skou 

Sekretær Jesper Seeger 

Bestyrelsesmedlem Vagn Gøtsche 

Bestyrelsessuppleant Jakob Alstrup 

Revisor Palle Glem Jørgensen 

Revisorsuppleant Peter Buron 

Bestyrelsesmedlem Susanne Mansa er fraflyttet Stengaardens Grundejerforenings område, 

hvorfor der yderligere skulle vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en periode på 1 år. 

 

Bortset fra Vagn Gøtsche ønskede alle genvalg. 

 

Alle bestyrelsesmedlemmerne, som ønskede genvalg blev valgt. 

Som nyt bestyrelsesmedlem for Vagn Gøtsche valgtes Steen Holm Faurdal, Lyngen 8 A. 

Som nyt bestyrelsesmedlem for Susanne Mansa valgtes Katrine Dollerup Sørensen, 

Christoffers Allé 116. 

 

  

7. Eventuelt 
NESA Fibernet 

Området har fået tilbud om NESA Fibernet. Det kræver 20% tilslutning førend NESA 

nedlægger fibernettet. 

 

Carsten Skjød mente at det var en god idé, idet det vil blive billigere i det lange løb, også 

ved et evt. salg af boligen. 

 

Hans Veibel, Svends Allé syntes man skulle afvente. Pt. er det monopol fra NESA's side, 

hvorfor det vil blive billige på sigt samtidig med, at der antagelig vil komme flere udbydere. 

 

Jesper Seeger, Marsk Stigs Allé: Enig i at det er rimelig dyrt for ældre, men hvad er 



alternativet? Siden man sagde nej til hybridnet i området omkring Marsk Stigs Allé, er der 

ikke kommet andre udbydere til end TDC. Dette har betydet, at det efterfølgende har være 

umuligt at få kabel-tv. 

 

Pia informerede om, at NESA afholder et kort informationsmøde på Strandvejen, Hellerup 

den 5/4. 

 

Discountforretninger i området 

Niels kunne oplyse følgende om forventede discountforretninger i området: 

 

- Forslag om at Flügger på Gammelmosevej bliver til Netto 

- Der bliver bygget en REMA1000 på hjørnet af Gammelmosevej og Stengårds Allé 

- Netto, Buddinge Hovedgade flytter til modsatte side. I samme vejkryds bliver anlagt en 

Irma forretning. 

 

Palle G. Jørgensen opfordrede grundejerne at møde op på evt. borgermøder, der afholdes om 

tiltag i området. 

 

Pia anmodede om at henvendelser, som ønskes behandlet af SG, skal ske skriftligt på enten 

mail eller brev. 

 

Pia takkede Palle Glem Jørgensen for god ledelse af generalforsamlingen, og de afgående 

bestyrelsesmedlemmer Vagn Gøtsche og Susanne Mansa for god arbejdsindsats i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

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

 

 

  

  

Bagsværd, den 20/4-2005 

  

Palle Glem Jørgensen                             Jesper Seeger 

Dirigent                                             Sekretær 

 


