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Referat af generalforsamlingen

i Grundejerforeningen Ny Hvidovre afholdt torsdag den
22. marts 2012 kl. 19.00 i Sønderkærskolens lærerværelse.
På generalforsamlingen var 38 personer til
stede, som repræsenterede 27 parceller.
Der var ingen fuldmagter indleveret.

Der blev valgt 3 personer til stemmeudvalget,
fra salen Michael og Mogens, og fra bestyrelsen
Jens Kyhl.

Kl. 18.30, var der, som annonceret i indkaldelsen, opstillet et traktement som værende et ”tag
selv bord”.

Gert Hansen gav herefter ordet til formand
Mogens Rieck.

Kl. 19.00 indledte formanden den formelle del af
generalforsamlingen med at byde velkommen.

Dagsorden
ad 1) Valg af dirigent
Som kandidat til hvervet som dirigent på generalforsamlingen foreslog bestyrelsen Gert
Hansen. Efter forespørgsel til generalforsamlingen om alternative kandidater til posten som
dirigent, blev ingen alternativer bragt i forslag,
hvorefter Gert Hansen blev enstemmigt valgt.
Gert Hansen takkede herefter for valget, og
meddelte, at han selv havde modtaget indkaldelsen rettidigt, tillige med, at indkaldelsen var
bekendtgjort på foreningens hjemmeside, og
konstaterede at generalforsamlingen dermed
var at betragte som værende lovligt indvarslet
jf. vedtægterne.
Ingen i forsamlingen havde indsigelser til lovligheden af indkaldelsen.
Herefter oplæste dirigenten dagsordenen.
Ingen i forsamlingen havde indvendinger,
hvorefter det blev besluttet, at det var den
udsendte dagsorden, som var gældende for
generelforsamlingen.

ad 2) Bestyrelsens beretning
Som supplement til den udsendte beretning
oplyste formanden, at han ved selvsyn havde
konstateret støjgener af dækslet på Sønderkær.
Det er ikke asfalt, der er lagt over dækslet,
men epoxy. Der er stilstand i øjeblikket omkring
en bedre løsning, og bestyrelsen holder øje
med udviklingen. Der vil blive etableret lignende dæksler flere steder på Sydkærsvej senere.
Af klagesager har der kun været en enkelt, som
vedrørte snerydning.
Hjemmesiden blev rosende omtalt, og den
bliver brugt flittigt af grundejerne og ejendomsmæglerne.
Trafikalt er der sket ændring af vejbanen i
krydset Vestkærs Alle/Poppel Alle, så hajtænderne er gjort mere synlige, men der har efter
dette været et større uheld, så det har ikke
hjulpet nok. Vi forsøger at få kommunen til at
opsætte et skilt, der advarer om farligt kryds.
Festudvalget: Der har været forespørgsel om
støtte til 2 arrangementer, men da de ikke har
været for hele grundejerforeningen, har de ikke
kunnet godkendes.
Vedr. beplantninger har der ikke været nogen
henvendelser.

Der har ikke været møder omkring Ringstedbanen, men området ved Sønderkær skal bruges
til arbejdsområde, når arbejdet påbegyndes.
Formanden henstillede til grundejerne om at
oplyse om nye ejere ved salg, da den digitale
tinglysning ikke er offentlig tilgængelig.
Vedr. manglende kontingentindbetaling, så har
formanden stemt dørklokker og det har hjulpet
i mange tilfælde, men desværre ikke alle. Vores
inkassofirma har haft en enkelt synder, der
ikke har betalt det tinglyste kontingent, og det
kostede vedkommende 4.000 kr. ikke at betale
de 200 kr.
Mogens og Hjørdis deltog på SGH’s generalforsamling. SGH har fået etableret møder på
Spildevandscentret, de arbejder med lokalplaner, hvor vi er et af de områder kommunen
indkalder til debat.

Vi kan desværre ikke gøre noget på nuværende
tidspunkt, men også denne sag følges tæt, og
det samme gælder gener ved byggeriet af banen.
Jan nævnte, at den største udfordring lige nu
ligger i at finde en person i Banedanmark,
der har med sagen at gøre.
Bent Andersen, Poppel Alle 23 spurgte om kommunen kunne opkræve penge for vejvedligeholdelse og betaling for gadelys.
Hjørdis kunne oplyse om, at kommunen havde
overtaget vores veje, og krævet inden overtagelsen, at veje og fortove var tip top i orden.
Så vi har ingen private veje i grundejerforeningen.
Der blev spurgt om der kunne bevilges tilskud
til afholdelse af en gadefest, og det kan der,
hvis gadefesten er åben for deltagelse af alle
grundejerforeningens medlemmer.

SGH var også med til at få mødet vedr. affaldsordningen op at stå, og herefter blev den gamle
ordning bibeholdt indtil videre.
Mogens forklarede om udbud hvert femte år,
og at der sikkert sker en ændring af affaldsordningen i 2013 med yderligere sortering af
affald.
Vi har jo sidste sommer igen haft en masse
regn og oversvømmelser. Der har været
borgermøde og der er nogle særligt svære
områder ved Harestrup å.
Kommunen er i dialog med Københavns kommune om forskellige løsninger til afhjælpning
af problemet. Forbedring af den store kloakledning i parken aftager vand fra 11 kommuner,
som skal samarbejde.
Hvidovre kommune etablerer sin egen kloakledning fra Dæmningen til Åmarken. Det vil tage
nogle år, og dækslet på Sønderkær ligger oven
på denne. Vi følger sagen tæt.
Niels Kelstrup, Næsborgvej 5 oplyste om, at
der ikke ville blive etableret støjdæmpning,
der hvor Ringstedbanen kommer op i åbent terræn gennem Hvidovre.

Et flot grantræ ved rundkørslen på Ege Allé.
Måske kommer det en dag til at stå foran rådhuset
til jul, hvem ved?

Påsken er kommet til Sydkærsvej.
Træer og buske i forhaven er flot
dekoreret med påskeæg i alle
størrelser og farver.

Ad 3) Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
Kasserer Jan Nielsen fremlagde regnskabet,
som sluttede med et overskud på 42.931 kr.,
og det blev enstemmigt vedtaget.
Ad 4)

Indkommende forslag

Ad 4.a) Fra bestyrelsen
Ændring af §13 til: Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære
generalforsamling, skal være indgivet skriftligt
til bestyrelsen senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vil
kunne ses på foreningens hjemmeside 8 dage
inden generalforsamlingen.
Medlemmerne syntes ideen var god,
og ændringen blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen venter på ildsjæle, der vil gå ind i
at arrangere fester, da bestyrelsen kun tager
sig af almindeligt bestyrelsesarbejde.

Ad 4.b) Fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Kirsten Jørgensen, Poppel Alle 41 spurgte om
konsekvensen for ikke at indbetale kontingent.
Konsekvensen er, at sagen sendes i fogedretten, og at ejeren kommer af med ca. 4.000 kr.,
da medlemskab er tinglyst på alle ejendomme,
undtagen 1 (der ikke er medlem, og betaler
broafgift).

Ad 5) Budgettet for det løbende og det
følgende regnskabsår forelægges

Christina Sandersen, Elsborgvej 17, nytilflyttet,
synes det var en god ide med hjælp ang. oplysning om navne på tilflyttere ved salg.

Ad 6) Fastsættelse af det følgende års

Herefter blev beretningen sat til afstemning,
og den blev enstemmigt vedtaget.

Kasserer Jan Nielsen fremlagde budgettet for
årene 2012 og 2013.
Klapsalver og enstemmigt godkendt.

a) Kontingent
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent for
det følgende år på 200 kr. for alm. parceller, og
400 kr. for dobbeltparceller blev vedtaget.
b) Indskud
Bestyrelsens forslag til uændret indskud på 100
kr. blev vedtaget.

c) Rykkergebyr (Strafgebyr)
Bestyrelsens forslag til uændret rykkergebyr på
100 kr. blev vedtaget.
d) Vederlag til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag til uændrede årligt vederlag jf. indkaldelsen:
formand 3.200 kr.
sekretær 3.200 kr.
kasserer 3.200 kr.
De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer modtager
hver et årligt vederlag på kr. 1.200,-.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 7) Valg til bestyrelse
Kasserer Jan Nielsen, som modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Hjørdis Christoffersen, som
modtog genvalg.
Bestyrelsesmedlem Svend Raether, som modtog genvalg.
Ad 8) Valg til suppleant
1. suppleant Henrik Petersen, som modtog
genvalg
Ad 9) Valg til revisor og revisorsuppleant
1. revisor Lene Andreasen, som blev valgt
Revisorsuppleant Poul Andersen, som blev valgt

En forårsdag midt i april 1945 var brødrene Jørgen og
Carl Erik Schow fra modstandsgruppen Hvidovrekompagniet på vej ud for at undervise deres kammerater i riffelskydning.
De blev forsøgt tilfangetaget af HIPO, Gestapos danske
håndlangere.
En kopi af håndjernene, kan ses på stedet for tilfangetagelsen, Hvidovrevej 221.

Ad 10) Eventuelt
Kirsten Jørgensen, Poppel Alle 41 syntes, vi
skulle have noget mere stabilt bestik.
John Pedersen, Ege Alle 25 spurgte, hvad man
skulle gøre for at se forslag på hjemmesiden, når
man ikke har pc. Hjørdis oplyste, at man kunne
gå på biblioteket, hvor der er stillet pc’ere gratis
til rådighed, eller man kunne spørge sig for hos
naboer eller venner.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav
ordet til formanden, som ligeledes takkede for
en god generalforsamling.
Grundejerforeningen Ny Hvidovre, april 2011

Gert Hansen, Dirigent
Mogens Rieck, Formand
Hjørdis Christoffersen, Referent

Bestyrelsens sammensætning er herefter
Formand
Mogens Rieck
Poppel Alle 52
Tlf. 61 55 11 12

Næstformand
Jens Kyhl
Ege Alle 2
Tlf. 36 49 52 73

Kasserer
Jan Nielsen
Birke Alle 17 A
Tlf. 40 10 67 91

Sekretær
Hjørdis Christoffersen
Poppel Alle 47
Tlf. 21 75 05 43

Bestyrelsesmedlem
Svend Raether		
Bjeverskov Alle 3
Tlf. 36 49 07 31

Øvrige
1. suppleant
Henrik Pedersen-Jagd
Poppel Alle 42
Tlf. 21 46 84 57

2. suppleant
Bøje Sandgaard
Vestkærs Alle 3
Tlf. 40 17 37 00

1. revisor
Lene Andreasen
Birke Alle 27
Tlf. 36 77 44 58

2. revisor
Lars Nielsen
Birke Alle 9
Tlf. 36 77 01 06

Revisorsuppleant
Poul Andersen
Poppel Alle 31
Tlf. 36 49 29 39

Udvalg
Trafikudvalg

Festudvalg

Bestyr. repr. Jens Kyhl, tlf. 36 49 52 73
Egon Andersen, tlf. 36 75 48 91

Bestyr. repr. Mogens Rieck, tlf. 61 55 11 12
Jette Mortensen, tlf. 36 77 17 06
Annegrete Madsen, tlf. 36 78 98 16
Dorthe Ølgaard, tlf. 36 49 49 36
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