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Bestyrelsesmøder: 
 

Der er siden sidste generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder. På disse møder har bestyrelsen 

talt om de 

henvendelser der har været siden sidste møde. Dette vil blive omtalt senere. Desuden har vi drøftet, 

hvorledes 

grundejerforeningens 90 års jubilæum burde markeres. 

 

Medlemmer: 

Pr. 31. december 2010 har vi 490 medlemmer mod 492 den 31. december 2009. 18 nye, 20 slettet 

pga. manglende 

betaling. 

 

Sager: 
 

Der har været 2 sager omkring uordentlige grunde. Den ene er afsluttet med, at ejeren af den 

uordentlige grund, 

har ryddet op og kommunen har godkendt arbejdet. Den anden er afsluttet fra kommunens side, 

men med en 

bemærkning om, at vi må henvende os såfremt problemet opstår igen. 

Omkring den 18 meter høj mobilmast ved Stengårds alle 147 hvor der var søgt om tilladelse til 

opsætning, har 

kommunen intet hørt fra udbyderen siden, så sagen er henlagt. Men jeg vil selvfølgelig følge 

udviklingen. 

Som en meget glædelig sag, kan nævnes at byrådet har besluttet, at der skal anlægges cykelsti på 

Stengårdens Alle 

fra Gammelmosevej til Blomstermarken. Det betyder, at det bliver lettere for cyklister at placere sig 

rigtigt. 

 

Henvendelse: 

 

Jeg har fået en henvendelse vedr. parkering på smal vej, hvor der var problemer omkring hvem der 

havde ret til 

at holde på de få pladser der var. Da henvendelse var fra et ikke medlem, blev der henvist til at tale 

sammen om 



fordelingen af pladserne, eller henvende sig til politi eller evt. advokat. 

Desuden har jeg fået en henvendelse fra en ny husejer der havde fundet os på internettet. 

Ejendommen lå på 

Stengårds Alle, men på Lyngby-Tårbæk siden, så ejeren blev henvist til de grundejerforeninger der 

er i Lyngby- 

Tårbæk kommune. 

Der er blevet forespurgt til de jordstykker der ligger op til Motorring 3. Derfor tog jeg kontakt til 

Vejdirektoratet, 

som fortalte at vejstykkerne var overgivet til kommunen. Så jeg henvendte mig til Gladsaxe 

Kommunen, men fik den 

besked, at disse jordstykker skal være anlagt før kommunen vil overtage dem. Her ligger sagen så 

lige nu, men jeg vil 

holde øje og rykke både kommunen og Vejdirektoratet for et rimeligt svar. 

Stengårdens Grundejerforenings område indeholder mange små selvstændige grundejerforeninger, 

derfor har 

bestyrelsen haft kontakt til Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe, for at få at vide 

hvilke betydning 

dette havde for os. Det betyder ikke andet, end de ikke er medlem af vores grundejerforening. 

Der er kommet et par henvendelser omkring de nye bump på Stengårdens Alle, da nogle 

medlemmer mente disse 

ikke var lavet lovmæssigt korrekt. Derfor henvendte jeg mig til kommunen, og fik det svar, at det 

var helt rigtigt at 

bumpene ikke var lavet lovmæssigt korrekt, og at vejentreprenøren var blevet bedt om at lave disse 

om, så hurtig 

som muligt. Dette arbejde blev udført i november 2010. 

Sidste vinter bad kommunen borgerne om at henvende sig angående huller i vejene. 

Grundejerforeningen henvendte 

sig et par gange vedr. huller, og reparationen blev udført rimelig hurtigt efter henvendelsen. Så husk 

at henvend jer 

til kommunen, hvis I observerer huller der ikke er blevet repareret. 

 

Andet: 

 

Mange grundejere er åbenbart ikke klar over, at de har pligt til at rydde hele deres fortov, også 

hjørne- og 

koteletgrunde. Når der ligger sne og is, kan det betyde faldulykker og i værste fald et 

erstatningskrav. Jeg fik en 

henvendelse fra et medlem, der havde overværet en faldulykke og taget billeder af fortovets tilstand, 

og nu ville 

vide hvordan man skulle forholde sig i sådan en situation. Det bedste råd jeg kunne give i den 

situation, var at rette 

henvendelse til forsikringsselskabet. Dette er gjort, men der er endnu ikke en afgørelse på denne 

sag. 

Jeg vil på det kraftigste anmode medlemmerne om, at snerydde jeres fortov, for gør I ikke det, kan 

der komme et 

erstatningskrav til jer. Desuden skal I også være opmærksom på, at I har vedligeholdelsespligt også 

om sommeren, 



hvilke vil sige, at der også skal ryddes for ukrudt og hækken skal holdes således at det er muligt at 

gå på fortovet. 

 

Igen i år har vi haft problemer med manglende afhentning af renovationsaffald. Det er rigtig træls, 

man kan 

kun håbe, at det nu slutter og at der vil blive normale tilstande. Jeg vil minde om, at hvis affald ikke 

hentes, skal 

hver enkelt grundejer kontakte kommunen enten telefonisk eller via kommunens hjemmeside. 

Hermed pålægges 

renovationsfirmaet HCS en bod for manglende afhentning. 

 

Der ligger igen i år sedler på bordene og vi opfordrer jer til at I giver os jeres E-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. Vi sparer både papir og penge. Til gengæld udlodder vi en flaske vin blandt de nye E-

mail adresser vi får 

ved generalforsamlingen, og dem vi har i forvejen. 

 

Byggeriet af bl.a. Rema 1000 overfor Stengårds Kirke er nu tilendebragt, og det ser ud til at den 

godkendte lokalplan, 

med borgernes og grundejernes indsigelser, er blevet overholdt. 

 

Spørgsmålet om husvindmøller der blev bragt frem på sidste generalforsamling er der forespurgt til 

i 

Miljøforvaltningen, men foreningen har i skrivende stund ikke fået svar. 

 

Møde med byrådet: 

Byrådet holder møde med grundejerforeningerne i Gladsaxe den 2. maj 2011, derfor vil jeg bede jer 

medlemmer kom 

med forslag, til spørgsmål vi kan stille byrådet. 

 

Henvendelser fra Kommunen: 

 

Der er kommet en henvendelse fra kommunen angående indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-

bjørneklo. 

Kommunen beder borgerne om at melde, hvis de observerer forekomster af disse. Indsatsplanen kan 

hentes 

på www.gladsaxe.dk/borger >Natur og miljø >Natur >Invasive arter >Kæmpe-bjørneklo. Den kan 

også fås ved 

henvendelse til By- og miljøforvaltningen, Miljøafdelingen, Rosenkæret 29, på tlf. 39 57 59 36 eller 

3957 5924. 

 

Redskaber: 

 

På sidste generalforsamling blev det nævnt, at det var hensigten at købe sider til den trailer, 



grundejerforeningen 

allerede har. Det har vist sig, at disse sider er så dyre, at vi faktisk kunne købe en ny trailer for de 

samme penge, 

derfor besluttede bestyrelsen ikke at indkøbe disse sider. 

 

Foreningen har en trailer, et elektronisk pælebor, 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 I se oversigten, som også følger med dagsorden til 

generalforsamlingen. 

 

Traileren har været udlånt:            58 gange siden sidste generalforsamling 

Pæleboret har været udlånt:            7 gange siden sidste generalforsamling 

Pladeviberatoren har været udlånt:  6 gange siden sidste generalforsamling 

El-hækklipperne har været udlånt: 15 gange siden sidste generalforsamling 

 

 

 

Bestyrelsen: 

 

Næstformand Pernille Parson er på valg, modtager ikke genvalg 

Kasserere Steen Holm Faurdal er på valg, modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Carsten Skjødt er på valg, modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem Michael Brydenfeldt er på valg, modtager ikke genvalg 

Revisor Hanne Petersen er på valg, modtager ikke genvalg 

Bestyrelsessuppleant Ole Skovbæk er på valg, modtager genvalg 

Revisorsuppleant Else Mikkelsen 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. 

 

På generalforsamlingen tages beretningen til efterretning, og der kan stilles spørgsmål til 

beretningen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Benny Pedersen 

Formand 

 


