
Benny Pedersen, Knuds Alle 23, 2800 Kongens. Lyngby, telefon 44 98 93 34 

Generalforsamling i Stengårdens Grundejerforening 2016 
formandens beretning  

Bestyrelsesmøder: 
Der er siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder. På disse møder har bestyrelsen bl.a. talt om de 
henvendelser der er kommet til foreningen. Disse vil blive omtalt senere.  

Medlemmer: 
Pr. 31. december 2015 havde vi 477 medlemmer mod 500 medlemmer den 31. december 2014. Af de 477 
medlemmer er 9 indmeldt i 2015, mens 32 ekskluderet p.g.a. manglende betaling. 

Henvendelser: 
Jeg fik i juni måned en henvendelse fra et medlem, der spurgte hvem der var garageformand for garagerne på 
Stengårdsvænge, da medlemmet mente garagerne forfaldt. Jeg meddelte medlemmet hvem jeg mente der var 
garageformand. Herefter har jeg ikke hørt mere. 

I forbindelse med etablering af Miljøvej på Kong Hans Alle, har jeg modtaget en henvendelse fra et medlem, der var 
meget utilfreds med kommunens behandling af beboerne, og det arbejde de skulle yde i.f.m. etablering af vejen. 
Medlemmet var blevet kontaktet af en vej- og trafikingeniør der lovede hjælp til fjernelse af hæk og kampesten. Da 
den lovede hjælp ikke blev til noget, bad medlemmet om vores mening om, hvor i kommunene medlemmet skulle 
sende sin klage.  Jeg skrev tilbage til medlemmet, at jeg ville anbefale ham, at sende sin klage til borgmesteren. 

Et medlem på Harald Hejns Alle henvendte sig til mig, for at spørge om der i.f.m. arbejdet på Kong Hans Alle, og 
indlæggelse af fjernvarme, også ville komme et tilbud til beboere på Harald Hejns Alle. Kommunen oplyste mig om, at 
det kun var beboerer på Kong Hans Alle, der havde fået tilbudet, og at tilbudet ikke blev givet til andre. 

Et par beboerer henvendte sig til os p.g.a. nogle høje træer som tog solen fra deres haver. Der blev spurgt til om 
beboerne kunne forlange evt. beskærelse af disse træer. Jeg anbefalede dem, at tage kontakt til ejeren af disse træer, 
men at de skulle være forberedt på, at disse træer kunne være så gamle, at de evt. var fredet. Efterfølgende har jeg 
konstateret, at træerne er blevet beskåret. 

Et medlem henvendte sig til os, om hvilke regler der var for parkering. Kommunen fortalte os, at man godt måtte 
parkerer på fortov når der blev taget hensyn til, at der kunne passeres med barnevogn og rollator/kørestol. 

Desuden har vi haft en henvendelse fra et medlem, der havde fået brev fra kommunens forsyningsafdeling om at den 
kontainer der blev brugt ikke var godkendt. Efter en del skriverier frem og tilbage, blev ordning at medlemmet kunne 
benytte sin kontainer til denne gik i stykker. 

Fra et medlem fik vi et spørgsmål om hvad der skulle være på området overfor Vadgårds Skole. Kommunen gav os 
det svar, at entreprenøren skulle modellere området, så der bliver dannet en sø og tre andre fordybninger, der kan 
rumme vandet ved store regnskyl.  

Først i det nye år fik jeg et brev fra kommunen hvor de beder bestyrelsen om at etablere et princip for bygning af 
udhus. Sagen var startet da et medlem på Mølletoften havde henvendt sig til kommunen, for at høre om der var 
særlige regler omkring bygning af udhuse o.lign. Jeg skrev til kommunen, at bestyrelsen ikke mente, at vi skulle 
blande os i disse principper. 

Andet: 
På sidste generalforsamling blev der spurgt til opsætning af beholdere til hundeposer samt skilte om Nabohjælp. 
Kommunen svarede os, at opsætning af beholdere til hundeposer ikke måtte finde sted, og man skal ansøge 
kommune for hvert enkelt skilt, man ønsker at sætte op. Desuden kan man kun få skilte sat op, hvis flere på vejen er 
medlem af Nabohjælp. 



I Gladsaxe Bladet fortalte kommunen om afholdelse af Regnvandsløsninger og håndtering af regnvand på grunden. 
Det var meget spændende at se de forskellige måder regnvandet kunne afledes på, og hvad de viste haver havde fået 
ud af det. Hvis I ønsker at læse mere om det kan det finde på www.gladsaxe.dk/regnvand. 

Møde med byrådet: 
Igen i år forventer vi at blive inviteret til et møde med byrådet, sammen med de øvrige grundejerforeninger i 
Gladsaxe. Mødet med byrådet vil, i år, blive afholdt mandag den 2. maj. Vi vil gerne bede jer medlemmer om at 
komme med forslag til, hvad vi skal spørge byrådet om. 

Redskaber: 

Foreningen har en trailer, en trailer med netsider, en pladevibrator, en el-hækklipper samt en vertikalskærer 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:  73  gange siden sidste generalforsamling 
Trailer m. netsider har været udlånt:          124 gange siden anskaffelsen  
Pladeviberatoren har været udlånt:  15 gange siden sidste generalforsamling 
El-hækklipperne har været udlånt:  12 gange siden sidste generalforsamling 
Vertikalskæreren har været udlånt:                3 gange siden anskaffelsen i sommer 

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, modtager genvalg 
Revisorsuppleant Johnny Kjærsgaard er på valg, modtager genvalg 

Der ligger igen i år sedler på bordene og vi opfordrer jer til at I giver os jeres mail-adresse, hvis I ikke allerede har 
gjort det. Hvis I har fået ny mail-adresse, så vil vi gerne bede om den nye adresse. Vi fremsender så referatet mm. til 
jer pr. mail. Det sparer både papir og penge.  
Desuden vil vi gøre opmærksom på, at vi på vores hjemmeside også har en blog. For at være på denne blog kræver 
det jeres mail-adresse. 

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


