
Referat af generalforsamling 2008 

  

Generalforsamling i Stengaardens Grundejerforening 

onsdag den 2/4-2008, kl. 19.15 

  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Richardt Brink Jensen. Richardt takkede for valget. 

 

Efter Formandens beretning konstaterede dirigenten at indkaldelsen til generalforsamlingen 

var sket rettidigt og skriftligt i henhold til vedtægternes § 5 stk. 1 og 2. Samtidig 

konstateredes, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og afstemninger afgøres ved 

almindelig flertal i henhold til vedtægternes § 5 stk. 6. 

 

  

2. Formandens beretning 

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

 

Fri passage 

Volmer Hegvad, Christoffers Allé oplyste, at der til stadighed havde været ufremkommeligt 

på fortovet ved ejendommen Christoffers Allé 94 pga. opmagasinering af fliser m.m. Den 

manglende passage var et brud på gældende lovgivning. 

Det var nu lykkedes Volmer Hegvad - i fællesskab med andre grundejere - at få afhjulpet 

genen. Volmer Hegvad anførte, at dette burde have været sket med Stengaardens 

Grundejerforening (SG) som deltagende part. 

 

Pia Skou spurgte Volmer Hegvad, om han havde kontaktet sin genbo førend henvendelse til 

Gladsaxe Kommune (GK)? Bestyrelsen havde ikke modtaget en skriftlig henvendelse. 

 

Fald i medlemstal 

Volmer Hegvad, Christoffers Allé var betænkelig ved, at der endnu en gang er sket et fald i 

medlemstallet og at bestyrelsen efterhånden burde tage dette alvorligt. For at stoppe 

medlemsnedgangen foreslog Volmer Hegvad, at bestyrelsen henvendte sig mundtlig til alle 

nytilflyttere. 

 

Vibeke Nielsen, Christoffers Allé foreslog, at hendes mand Edvard Nielsen kunne varetage 

den mundtlige henvendelse på Christoffers Allé. 

 

Pia Skou kunne oplyse, at det faldende medlemstal skyldtes, at de eksisterende medlemmer 

ikke fortsat betalte. Bestyrelsen havde udarbejdet en ny velkomstbrochure og omdelt 617 

stk. til alle grundejere i området som endnu ikke var medlemmer af SG.  

Bestyrelsen havde tidligere forsøgt sig med en mundtlig henvendelse, men det havde vist sig 

at SG fik flere tilmeldinger ved fremsendelse af en skriftlig velkomsthilsen i stedet. 
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Hans Jørgen Nielsen, Møllemarken 52 foreslog, at nuværende medlemmer kunne henvende 

sig til nytilflyttere for at hverve dem som nye medlemmer til SG. 

 

Nabostridigheder 

Der blev udtrykt forundring over skrivelsen omkring "Nabostridigheder". Denne gav udtryk 

for at grundejeren faktisk skulle klare sig selv. Bestyrelsen opfordredes til at tage skrivelsens 

punkter til efterretning. 

 

Pia Skou fortalte, at skrivelsen var hentet fra Sammenslutningen af grundejerforeninger i 

GK, og at skrivelsen skulle give udtryk for vigtigheden i at naboer selv forsøger at finde en 

brugbar løsning førend henvendelse til SG's bestyrelsen. Bestyrelsen ville dog tage 

skrivelsen og punkterne i samme til efterretning. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

  

3. Kassereren forelægger regnskab 

Steen Holm Faurdal forelagde kort regnskabet. Der var et overskud på godt ca. 2.000 kr. i 

2007 og egenkapitalen var vokset til godt 142.000 kr.  

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

  

4. Fastsættelse af kontingent for 2009 

Bestyrelsen indstillede, at det nuværende årlige kontingent på 100 kr. bibeholdes for 2009. 

 

Indstillingen blev godkendt. 

 

  

5. Indkomne forslag 

Ingen 

  

6. Valg 

På valg var: 

Formand Pia Skou 

Sekretær Jesper Seeger 

Bestyrelsesmedlem Michael Priess 

Revisor P. Glem Jørgensen 

Bestyrelsessuppleant Jakob Alstrup 

Revisorsuppleant Peter Buron 

 

Bortset fra Jesper Seeger ønskede alle genvalg. 

 

Alle bestyrelsesmedlemmerne, som ønskede genvalg blev valgt. 

Bestyrelsessuppleant Jytte Tholstrup Svendsen valgtes i stedet for Jesper Seeger. 

Som ny bestyrelsessuppleant for Jytte Tholstrup Svendsen valgtes Carsten Skjød, 

Borremosen 7 - efter kampvalg med Volmer Hegvad, Christoffers Allé ved 
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håndsoprækning. 

 

  

7. Eventuelt 
Hanne Fleck, Marie Grubbes Allé takkede bestyrelsen for deres medvirken til, at GK nu 

langt om længe havde efterkommet hendes ønske om opsætning af parkering forbud skilte i 

den ene side af Marie Grubbes Allé. Samtidig fortalte Hanne Fleck at politiet - på opfordring 

af dagrenovationen, idet deres køretøj ikke havde kunnet passere - havde taget billeder af 

bilerne til brug for GK's behandling af sagen. Det havde faktisk hjulpet. 

 

Helene Persson, Christoffers Allé ønskede, at der blev foretaget fartmåling i svinget ud for 

Christoffers Allé nr. 160. Samtidig ønskede Helene Persson svar på, om grundejerne selv 

skulle betale for en eventuel øget/anderledes skiltning på Christoffers Allé. 

 

Michael Priess oplyste, at bestyrelsen havde været i kontakt med GK, som ikke var 

interesserede i at ændre skiltningen. GK ville kun acceptere en etablering af vejbump og 

give et tilskud til grundejerne på 25% af de samlede etableringsomkostninger. 

Disse oplysninger fra GK var i øvrigt videregivet til Helene Persson. 

 

Helene Persson, Christoffers Allé udtrykte sin utilfredshed med selv at skulle spørge sine 

naboer om støtte til en fordeling af en eventuel udgift til etablering af vejbump, dette burde 

være en opgave for SG's bestyrelse. Endvidere oplyste Helene Persson, at ingen af naboerne 

på Christoffers Allé var interesserede i at betale for etablering af omtalte vejbump. 

 

Pia Skou fortalte, at GK gentagne gange var blevet kontaktet omkring ovenstående. GK 

havde afvist etablering af plantekasser, gadespejle og skiltning. Kun etablering af vejbump 

kunne accepteres. 

 

Helene Persson, Christoffers Allé spurgte til, hvorfor der ikke havde været foretaget en 

fartmåling i svinget på Christoffers Allé siden sidste generalforsamling? 

 

Pia Skou oplyste, at SG havde haft kontakt til GK, som ganske klart havde tilkendegivet, at 

de ikke ville foranledige omtalte fartmåling. 

 

Jørgen Hansen, Valdemars Allé fortalte, at grundejerne skulle overveje en eventuel 

etablering af vejbump på Christoffers Allé. Vejbumpene på Valdemars Allé havde medført 

ny form for sport. Nu gjaldt det om at få bilen til at flyve så langt som muligt over 

vejbumpene. 

 

Louis Christensen, Valdemars Allé roste bestyrelsen for at være part i sagen omkring hans 

problemer med ødelagte ruder foranlediget af vibrationer i forbindelse med udvidelsen af 

Motorring 3. Vejdirektoratet havde indtil videre ikke villet udbedre de beskadigede ruder. 

Sagen er dog endnu ikke færdigbehandlet i Vejdirektoratet. 

 

Volmer Hegvad, Christoffers Allé anførte, at dirigenten blandede sig for meget, og H. 

Kofoed, Lyngen 13B udbad sig en ny dirigent næste år! 

 

Pia takkede Richardt Brink Jensen for ledelsen af generalforsamlingen, og den afgående 



sekretær Jesper Seeger for en god arbejdsindsats i bestyrelsesarbejdet. 

 

Sluttelig blev der udloddet 1 flaske vin blandt de grundejere, som havde oplyst deres e-mail 

adresser til SG samt 3 flasker vin blandt de til generalforsamlingen fremmødte grundejere. 

 

  

Bagsværd, den 4/4-2008 

  

Richardt Brink Jensen                             Jesper Seeger 

Dirigent                                             Sekretær 

 


