Ordinær generalforsamling
Bibliotekscafeen, Hvidovrevej 280
Tirsdag 29. marts 2016
Kalenderåret
2015

Grundejerforeningen Ny Hvidovre
Hjemhørende i Hvidovre Kommune
Stiftet 16. juni 1918
Titel

Referat af Ordinær generalforsamling
Kalenderår 2015

Dato

April 2016

Tekst
Layout

Sekretær Susanne Egelund Jensen
Thomas Daugaard

Referat af generalforsamlingen

i Grundejerforeningen Ny Hvidovre afholdt tirsdag den
29. marts 2016 kl. 19.30 i Bibliotekscafeen, Hvidovrevej 280.
På generalforsamlingen var 46 personer til stede,
som repræsenterede 31 parceller.

Alle rør presses igennem fra Sydkærsvej og
indtil videre er der lagt 21 rør ud af 245.

Der var indleveret en fuldmagt, men personen
fuldmagten var givet til var ikke til stede.

Støj tilpasses iflg. reglerne på området, vibrationer (kan evt. påføre sætnings-revner) måles
og bygningsregulativet følges. Støv og mudder
fejes og spules. Dog ser det ofte lige sådan
ud dagen efter. En del af støvet er fra Københavns-siden, men de har også reageret hurtigt.

Kl. 18.15 var der spisning, som annonceret i
indkaldelsen.
Kl. 19.00 var der orientering om Damhusprojektet af Ib Hamburg og Brian fra Rambøll
Kl. 19.30 indledte formanden den formelle del
af generalforsamlingen med at byde velkommen.

Referat af Damhus-projektet
Et lille referat af Damhus-projektet, idet Rambølls præsentation vil ligge på hjemmesiden.
Forventet afslutning på projektet er årsskiftet
2017/2018.
Der er én kloakledning i København og én i
Hvidovre. Grunden til at de ikke bare kan slås
sammen er, at Hvidovre ligger 2 meter lavere
end København, og det ville gå ud over Hvidovre. Kloakledningen ligger 10 meter under terræn og ledningen er 2½ m i diameter.
Der er undervejs skiftet bor, idet der var noget
CO2 udslip ved det første bor.
Det sker ikke ved det andet bor, men der bliver alligevel foretaget kontroller ved udvalgte
boliger (dem som vurderes i farezonen). Det
har været en medvirkende årsag til at projektet
ikke er færdigt i 2016, som først lovet.

Der har været en del ”rumlen” fra undergrunden, det skyldes områder med mange sten i.
Mere info kan fås på HOFOR.dk samt i Rambølls
præsentation, og på hvidovre@ramboll.dk, tlf.
51 61 59 25 vedr byggeplads 3 v. Sønderkær:
John Lykke, Hvidovre Kommune Vej og Park.

Dagsorden
ad 1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Gert Hansen. Han blev
valgt uden modkandidat.
Gert Hansen takkede herefter for valget, og
konstaterede at indkaldelsen var rettidig omdelt
jvf. vedtægterne og samtidig bekendtgjort på
foreningens hjemmeside. Ingen i forsamlingen
havde indsigelser mod dette.
Herefter oplæste dirigenten dagsordenen, som
også var omdelt til samtlige parceller.
Ingen i forsamlingen havde indvendinger imod
indholdet, hvorefter den oplæste dagsorden
var gældende for generalforsamlingen.
3 personer blev valgt til stemmeudvalget, fra
salen blev det Mogens og Katrine, og fra
bestyrelsen blev det Jan.

ad 2) Bestyrelsens beretning
Formanden indledte beretningen med at oplyse
at det både var første og sidste gang han gjorde det, da han af personlige og arbejdsmæssige grunde blev nødt til at stoppe i bestyrelsen.
Han gennemgik i store træk den udsendte
beretning, idet han kom ind på problematikken
vedrørende I.G. Smidts Alle og de 40.000 vi
allerede har bevilget som en form for lån i 2014
til advokathjælp. Yderligere 15.000 kr. er afslået
fra bestyrelsens side, dels fordi vi var af den
opfattelse at de 40.000 dækkede frem til retssagen.
De 5 parceller har været nødsaget til at skifte
advokat.
Oplyste at snerydning, hvor og hvornår, kan ses
på foreningens hjemmeside.

Ad 3) Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse
Posten snerydning stammer fra 2014, men er
med i dette års regnskab idet vi ikke har haft
mulighed for at betale regningen før, pga. problemer med modtagerens konto.
Som tidligere nævnt har kassereren Lene gået
rundt og fået hilst på de nye ejere og fået kontingentet ind. Der er to restancer, som går til
inkasso.
Der er et overskud på 34.733 kr. og der var
budgetteret med et underskud på 7.000 kr. Det
skyldes først og fremmest at der ikke er brugt
så mange penge på snerydning og aktivitetstilskud.
Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Der er en del ulemper med trafikken i området,
der bliver ofte kørt for stærkt. Derfor vil vi se
på muligheden for at trafikudvalget genopstår.
Der har været 35 ejerskifter registreret i 2015,
en del flere, end der har været i mange år.
Der er overskud på regnskabet fordi der ingen
snerydning har været i 2015.
Ejerskifter er svære at registrere og det er faktisk kun ved rykkere at vi opdager et ejerskifte.
Så venligst, giv foreningen besked ved salg.
Formanden roste kassereren for hendes store
indsats, idet hun har gået rundt til alle, som
ikke havde betalt til tiden og dermed kommet i
kontakt med nye ejere.
Fortale kort om det noget anstrengte forhold til
SGH (sammenslutningen af grundejerforeninger
i Hvidovre). Et møde med borgmesteren blev
afholdt uden repræsentanter fra vores grundejerforening, selvom det var i vores område,
I.G. Smidts Alle, at problemerne var.
Der har også været en medlemsundersøgelse
som SGH har glemt at skrive til os om.
Herefter blev beretningen sat til afstemning, og
den blev enstemmigt vedtaget.

Kejserkroner, majestætiske og skønne pryder de i haven.

Knap så spændende blomster kan også være smukke,
hvis ens kamera kan komme tæt nok på.
Her mælkebøttefrø klar til at vinden tager dem.

Bestyrelsen synes også at en genetablering af
trafikudvalget var en god idé, og at trafikudvalget skal samarbejde med de tilstødende grundejerforeninger om en samlet trafikløsning, da vi
selv er for små til en egentlig trafiksanering.
Forslagene om at genetablere trafikudvalget
blev vedtaget, med følgende kommissorium:
”Trafikudvalget får fuldmagt til at optage forhandlinger med politi, kommune og tilstødende
grundejerforeninger for at afklare alle juridiske,
tekniske og økonomiske forhold ved et trafiksaneringsprojekt. Trafikudvalget udarbejder forslag til et konkret trafiksaneringsprojekt,
som forelægges på en kommende generalforsamling”.
Følgende personer blev valgt ind i udvalget:
Poul R. Andersen (fmd), Poppel Alle 31
Jan Nielsen, Birke Alle 17 A
Johnny Ærenlund, Sydkærsvej 93
Kasper W. Letham, Torstensvej 58
Jonas Lorentzen, Bjæverskovs alle 15
Niels Jørgensen (best.medl), Poppel Alle 34
Ad 4)

Indkommende forslag

Ad 4.a) Fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.
Ad 4.b) Fra medlemmerne
Forslag fra Sydkærsvej 93 og fra Torstensvej
58, begge gående ud på de trafikale udfordringer i området med mange biler, lastbiler og
ikke mindst for høj hastighed. Samt at trafikudvalget genetableres.
Medlemmerne kom med mange gode forslag,
vejbump, høje kantstene, så biler parkeres på
gaden, som en form for hastighedsregulering.
Det blev oplyst at der har været 3 store ulykker
hvor biler er blevet totalskadet (havnet inde i
husene).
Bestyrelsen oplyste at et vejbump koster ca.
25.000 og at vi selv skal betale 75 %, og at det
bare vil flytte problemet fra en vej til en anden.

Forslag fra Vestkærs Alle 46, som har givet
fuldmagt til Vestkærs Alle 44, som desværre
heller ikke var tilstede. Forslaget går ud på at
skilte med nabohjælp i området.
Hver enkelt husstand kan kontakte det Kriminalpræventive Råd, og tilmelde sig nabohjælp.
De vil så sende 3 klistermærker som kan sættes
på dør eller postkasse, samt nogle ”postkort”
til din nabo, når du skal på ferie, hvor der står
lidt om at tømme postkassen og smide skrald i
skraldespanden o.l.
Forslaget blev ikke sendt til afstemning, idet vi
ikke ved hvilke omkostninger det vil medføre.
Bestyrelsen arbejder videre med nabohjælpproblematikken og kommer med nogle forslag
til næste år.
Man kan dog allerede nu melde sig til nabohjælp på nettet. Søg på: nabohjælp.dk, så får
du klistermærker og adgang til at modtage og
sende beskeder om mistænkelig adfærd i vores
område.

Ad 5) Budgettet for det løbende og det
følgende regnskabsår forelægges
Der er ikke de store udsving i budgettet år for
år.
Budgettet blev herefter taget til efterretning.
Ad 6) Fastsættelse af det følgende års

Da Poul Andersen har været bestyrelsesmedlem
(og næstformand) i et år og nu er blevet formand, mangler et bestyrelsesmedlem for et år.
Simon Fredsted Nørrelykke blev valgt.
Ad 8) Valg til suppleant
Mogens Rieck blev genvalgt.

a) Kontingent
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent på
kr. 200 blev vedtaget.

Ad 9) Valg til revisor og revisorsuppleant

b) Indskud
Bestyrelsens forslag til uændret indskud på
kr. 100 blev vedtaget.

Michael B. Pedersen valgt til revisorsuppleant.

c) Rykkergebyr
Bestyrelsens forslag til uændret rykkergebyr på
kr. 100 blev vedtaget.
d) Vederlag til bestyrelsen
Bestyrelsens forslag til uændret årligt vederlag
jf. indkaldelsen:
Formand kr. 3.700
Sekretær kr. 3.700
Kasserer kr. 3.700
De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer modtager
hver et årligt vederlag på kr. 1.400.
Forslaget blev vedtaget.
Ad 7) Valg til bestyrelse
Poul Andersen blev valgt til formand.
Lene Andreasen blev genvalgt til kasserer.
Susanne Egelund Jensen blev genvalgt til
bestyrelsesmedlem.
Henrik Petersen ønskede ikke genvalg. Niels
Jørgensen blev valgt til nyt bestyrelsesmedlem.

Steen Nielsen valgt til revisor.

Ad 10) Eventuelt
Bestyrelsen takkede for valget og den gode
stemning.
Medlemmerne udtrykte tilfredshed med forplejningen.
Den afgående formand Jan og det afgående
bestyrelsesmedlem Henrik fik en lille erkendtlighed, som tak for arbejdet i bestyrelsen gennem
mange år.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav
ordet til formanden som ligeledes takkede for en
god generalforsamling.
Grundejerforeningen Ny Hvidovre, april 2016

Gert Hansen, Dirigent
Poul Andersen, Formand
Susanne Egelund Jensen, Referent

Bestyrelsens sammensætning er herefter
Formand
Poul R. Andersen
Poppel Alle 31
Tlf. 28 88 02 47

Næstformand
besluttes på
første møde

Kasserer
Lene Andreasen
Birke Alle 27
Tlf. 41 11 25 15

Sekretær
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Susanne Egelund Jensen Niels Jørgensen		Simon Fredsted Nørrelykke
Poppel Alle 25
Poppel Alle 37
Sønderkær 20
Tlf. 50 74 51 29
Tlf. 28 30 06 50
Tlf. 93 88 32 10
(efter 17:30)
Øvrige
1. suppleant
Mogens Rieck
Englandsvej 450
Tlf. 61 55 11 12

2. suppleant
Bøje Sandgaard
Vestkærs Alle 3
Tlf. 40 17 37 70

1. revisor
Steen Nielsen
Vestkærs Alle 31
Tlf. 20 33 45 98

2. revisor
Morten Krøyer
Poppel Alle 18
Tlf. 22 41 73 36

Revisorsuppleant
Michael B. Pedersen
Birke Alle 23
Tlf. 40 77 88 16

nyhvidovre.dk
- der hører du hjemme

