
Referat af generalforsamling 2010 

Generalforsamling i Stengaardens Grundejerforening 

onsdag den 9/3-2010, kl. 19.15.        

1.      1.  Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jan Winkel. Jan takkede for valget. 

Efter Formandens beretning konstaterede dirigenten at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket 

rettidig og skriftligt i henhold til vedtægternes paragraf 5 stk.1 og 2. Samtidig konstateredes, at 

generalforsamlingen var beslutningsdygtig og afstemninger afgøres ved almindelig flertal i henhold 

til vedtægternes paragraf 5.stk. 6.  

             2. Formandens beretning 

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

Efter formandens beretning spurgte visse medlemmer om følgende: 

Hanne Borten på Christoffers Alle 56, spurgte ind til, om en fejemaskine kunne være en mulighed, 

til indkøb af værktøj i grundejerforeningen. Volmer på Christoffers Alle 75, kom med forslag til 

kontrol af hække klipning i Stengårdsområdet. At man evt. kunne få en fra kommunen, til at lave en 

løbende kontrol visse steder. Evt. ved at få klippet hækken og få en regning af kommunen 

efterfølgende. Det er dog vigtigt, at man husker sit ansvar vedr. hække klipning. Der var et sted på 

Christoffer Alle, hvor den var gal. Manden var syg og indlagt, derfor ingen klipning. 

Hanne Borten på Christoffersen alle 56, fortalte at det er svært at komme igennem eller ud af vejen. 

Kom med forslag til, at evt. leje sin parkering ud, hvis man har en og ikke bruger den. Det er dog 

lovligt at holde overfor en indkørsel. Jørgen Larsen på Christoffers Alle 61, fortalte at der bliver 

kørt alt for stærkt på Christoffers Alle og op til Møllevænget. Foreslog om vi kunne overveje, at 

støtte pengemæssigt til nogen bump, for at nedsætte hastigheden.  

3.   3. Kassereren forelægger regnskab 

Overskuddet er lidt med modifikationer – dette på grund af Kurs gevinst på 8.566,63. 

Ingen bemærkninger.  

4.   4. Fastsættelse af kontingent for 2011 

Uændret. Fortsætter med de 100 kr.  

5.    5. Indkomne forslag 

Bestyrelsen er de eneste. Forslaget er sider til allerede købte trailer. 



Vibeke Nielsen på Christoffers Alle 154 spurgte, hvad kan traileren trække. Svaret er 375 

kg.  Volmer på Christoffers Alle 75 foreslog, at vi også kunne gemmer overskuddet til senere brug. 

Jørn Hansen på Christoffers Alle 13 spurgte ind til, hvad hvis der kommer skader på traileren. Har 

vi en forsikring på det. Svaret er nej, da det ikke kan betale sig.  Egon Johansen på Gammelmosevej 

nr. 76 spurgte til, hvor længe man kunne låne værktøjet og Har bestyrelsen undersøgt, hvad det 

koster at købe stativ til trailer. Svaret er, at der ikke er sat dage på udlån, men at et par dage som 

regel er fint, hvis ikke andre skal låne. Man henvender sig til formanden og spørg. Vedr. pris på 

stativ til trailer er det ikke undersøgt. Jan Winkler spurgte medlemmerne om, der var tilslutning for 

at bestyrelse købte sider til traileren. 4 stemmer var imod. Så bestyrelse kan gå i gang.  

6.   6. Valg 

Formand Pia Skou (genopstiller ikke)  

Bestyrelsesmedlem Michael Priess (genopstiller ikke)  

Bestyrelsesmedlem Jacob Alstrup (genopstiller) 

Revisor Palle Glem Jørgensen (genopstiller ikke) 

Bestyrelsessuppleant Andreas Bisgaard (genopstiller) 

 Peter Buron (genopstiller).   

Benny Pedersen træder ind som formand. 

Kirsten Sornum og Michael Brydenfelt blev valgt ind i bestyrelsen. 

Jakob Alstrup blev genvalgt. 

Andreas Bisgaard blev genvalgt som suppleant 

Peter Buron træder ind som revisor i stedet for Palle Glem Jørgensen, der stopper. 

Jesper Seeger træder ind som revisorsuppleant i stedet for Peter Buron.  

7.   7.  Eventuelt 

Hanne Borten på Christoffer Alle 56 havde et forslag til fælles loppemarked. Så man kunne 

"Komme hinanden lidt ved". Hans Bugge Lund på Tjørnevænget 24 (et lukket vejsystem) føler sig 

belastet af ulovlige parkeringer. Trailere, der er placeret gennem længere tid. Parkeringer i flere 

dage. Forslag om bestyrelsen muligvis kunne informere om dette. Evt. i lokale aviser. Så kommer 

man ikke i klemme med naboerne. Man kan også anmelde det til politiet. De må heller ikke 

kommentere hvem, der har anmeldt det, hvis man ønsker det. 

Pia fortæller at vi godt kunne tage det op i byrådet og høre, hvad sanktions muligheder der er. 

Beboerne har ikke taget kontakt til de mennesker det vedr. på vejen, da de mener, at de er bange for 

at rage uklar med naboerne. En trailer må kun være parkeret i 24 timer ud for grunden. Volmer 



nævnte, at det godt kan tage tid, at tage fat i politiet. Hanne Mette Norsk Nielsen på Møllemarken 

52 var glad for at høre, at der kommer nye cykelstier. Krydset ved Kirken g Stengårds alle er farligt 

for børnene. Cykelbanen i øjeblikket er en malet streg. En cykelsti er med kant. Morten Petersen på 

Vadgårdsvej 26 spurgte ind til bump. Pia forslog, at man tager fat i kommunen først. Edvard 

Nielsen på Christoffer alle 154, nævnte at den er rigtig gal med huller i vejene efter denne hårde 

vinter. Svaret fra bestyrelsen var, at kommunen er i gang med reparationerne, men at de skal være 

helt sikre på, at frosten er forbi. Svend Hansen på Stengårds alle 117 fortalte, at vi skal huske 

fodgængerne på strækningen specielt ved Stengårds alle fra gammelmosevej og ned mod Buddinge 

Hovedgade.   

Vedr. hus vindmøller:  

Der er en CO2 handlingsplanen, som har været i høring, og som skal vedtages inden sommer 

omkring udarbejdelse af en strategisk energiplan for kommunen som geografisk område.  

Det er i den forbindelse, at de vil drøfte, hvordan vedvarende energi kan indgå i den kommunale 

planlægning, herunder hvordan hus vindmøller, solceller m.m. kan indgå. 

De skal først i gang med det arbejde, altså udarbejdelse af planen, før de kan udtale sig mere 

specifikt om hus vindmøller 

  

E-mail vinder var Morten Petersen på Vadgårdsvej 26. 

En flaske til Michael, da han går ud af bestyrelsen.  

2 gange 1 flaske til gule lapper under stolene. 

Pia Skou trådte ind i april 2002, og året efter blev hun formand. Hun har været formand i 7 år. 

Benny slutter af med en lille tale til Pia som tak for det gode arbejde i bestyrelsen. Pia fik en 

afskedsgave (Lille porcelæns isbjørn) 

Pia Skou takkede dirigenten Jan Winkel for ledelsen af generalforsamlingen 

       

  

Lyngby, den 28/6-2010 

  

  

       

  

  

  

  

      Jan Winkel                                                                           Pernille Parson 

      Dirigent                                                                               Sekretær 

  


