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Referat af generalforsamlingen 
i Grundejerforeningen Ny Hvidovre afholdt tirsdag den 
20. marts 2018 kl. 19.00 i Bibliotekscafeen, Hvidovrevej 280.

På generalforsamlingen var 41 personer til stede, 
som repræsenterede 27 parceller. 

Kl. 18.00 var der spisning, som annonceret i 
indkaldelsen.

Kl. 19.00 indledte formanden den formelle del af 
generalforsamlingen med at byde velkommen. 
Og håbede at vi ville få et par hyggelige timer.

Dagsorden

ad 1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Simon Nørrelykke.  
Han blev valgt uden modkandidat.

Simon takkede herefter for valget, og konsta-
terede at indkaldelsen var rettidig omdelt jvf. 
vedtægterne og samtidig bekendtgjort  
på foreningens hjemmeside. Ingen i forsam- 
lingen 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.

ad 2) Bestyrelsens beretning 

Den skriftlige beretning er udsendt med ind- 
kaldelsen og er også tilgængelig på hjemme- 
siden.

Formanden indledte beretningen med at oplyse, 
at der i årets løb har været afholdt 5 bestyrel-
sesmøder.

Klagesager
Der har i 2017 kun været få henvendelser fra 
grundejere, der har følt sig generet af forskel-
lige naboforhold som støj, hegnsproblemer  
eller andet.

Der har været henvendelser omkring røggener 
fra brændeovne. Bestyrelsen opfordrer til at 
man fyrer rigtigt, idet røggener så kan formind-
skes. Man kan på kommunens hjemmeside få 
gode råd til dette.  

Disse sager kan dog af den enkelte grundejer 
opfattes som alvorlige og bestyrelsen er altid 
parat til at være behjælpelig med at løse disse 
problemstillinger. 

Jo før man henvender sig skriftligt til bestyrel-
sen, jo bedre chancer har vi for at kunne være 
behjælpelig med, en for begge parter, fornuftig 
løsning. 

Bestyrelsen har dog ingen udøvende magt og 
kan ”kun” komme med henstillinger, men ofte 
kan mange problemer klares i mindelighed. 
Hvis dette ikke kan lykkes, er der mulighed for 
at den forurettede kan forlange Hegnssyn. 

Snerydning
Formanden oplyste at snerydning, hvor og 
hvornår, kan ses på foreningens hjemmeside: 
www.nyhvidovre.dk.  

Dog kan det forekomme at vores it-mand, som 
opdaterer hjemmesiden, er mødt så tidligt på 
arbejde, at han ikke kan nå at få det lagt på. 

Hvis det er tilfældet kan man ringe til forman-
den på telefon: 28 88 02 47 og få det oplyst. 
Formanden vil derefter lægge telefonnummeret 
i en liste, så man fremover modtager en sms 
fra formanden ved snerydning. 



Der har i 2017 kun været en enkelt snerydning. 

Som regel skal der være 5 cm. sne før fejning 
bestilles og det omfatter ikke isslag. 

Det, at der bestilles snefejning gør dog ikke, at 
ansvaret overgår til grundejerforeningen. 
Det er stadig den enkelte parcelejer, som har 
ansvaret for at rydde sne. 

Trafikudvalg
Trafikudvalget blev nedsat på generalforsam-
lingen i 2015 og består af af 4 personer, med 
formanden for GRF som formand.

Vi har ikke afholdt møder i perioden pga. arbej-
det med fjernvarme og HOFORs arbejde.

”Arbejdsbeskrivelsen” for udvalget var: 
”Trafikudvalget får fuldmagt til at optage for-
handlinger med politi, kommune og tilstødende 
grundejerforeninger for at afklare alle juridiske, 
tekniske og økonomiske forhold ved et trafik-
saneringsprojekt. Trafikudvalget udarbejder 
forslag til et konkret trafiksaneringsprojekt, som 
forelægges på en kommende generalforsam-
ling”. 

Det bliver desværre ikke denne generalforsam-
ling. Vi er ikke klar til dette endnu! 

Vi har arbejdet med flere forskellige modeller 
og scenarier og det der pt. har 1. prioritet kun-
ne hedde: 

”Eksisterende 40 km hastighedszoner/ Mulige 
hastighedszoner. ” beskrevet i notat fra Hvidov-
re Kommune, Teknisk forvaltning 15.03.2011. 

”Trafiksaneringspolitikken omfatter kun de 
lokale boligveje, hvor Hvidovre Kommune på 
forhånd har vurderet eller vurderer, at der ikke 
er problemer med trafiksikkerheden, hvorfor 
henvendelser fra grundejere/grundejerforenin-
ger med ønsker om trafiksanering alene drejer 
sig om ”tryghed”, notat fra Hvidovre Kommune. 

I notatet åbnes der mulighed for at dele af om-
rådet/hele området evt. kan få status af 30 km 
hastighedszone. 

I samme notat gøres der opmærksom på, at 
Kommunen foretrækker at områder trafiksane-
res, ikke enkeltveje.
 
Området afgrænses af Sønderkær, Hvidovrevej, 
Brostykkevej, Sydkærsvej. 

Der er også givet mulighed for området mellem 
Sønderkær og motorvejen og de af vores par-
celler, der befinder sig nord for motorvejen.

Det er lykkedes for Niels Jørgensen indenfor 
de sidste 6 uger, at komme i kontakt med 
formændene i 5 af de 7 grundejerforeninger i 
området og alle 5 var positivt indstillet på en 
trafikregulering. 

Det skal bemærkes at ved fartreducerende til-
tag som f.eks. vejbump betaler kommunen  
25 %. Resten, altså 75 %, betales af grundejer-
foreningen.

Kommunen starter reetablering af vejene efter 
1. maj 2018, hvor sidste runde af tilslutning af 
fjernvarme slutter. 

Oplever man at der er ting til fare for trafikken, 
så som rør der stikker op eller lignende, skal 
man kontakte kommunen.

Tidsler (Eryngium) er vældigt dekorative og smukke.
Dejlige farver, og en lidt utraditionel form.



Ejerskifte
I 2017 har der været 22 parceller, som har skif-
tet ejere.  I 2018 har der pt været 2 
som har skiftet ejere. 

Ejerskifter er svære at registrere og det er fak-
tisk kun ved rykkere at vi opdager et ejerskifte. 

Så venligst, giv foreningen besked ved salg, 
da kassereren bruger rigtig meget tid på ejer-
skifter, og på opfølgning af manglende betaling 
af kontingenter, som skyldes manglende infor-
mation om ejerskifter.

Der blev fra salen spurgt, om der var pligt til at 
være med i grundejerforeningen og det er der. 

Der er dog en enkelt parcel, som er med i en 
gammel ordning og derfor kun betaler 10 kr. i 
broafgift, men når parcellen engang skifter ejer, 
bliver det tinglyst, at den også skal være med-
lemskab af grundejerforeningen.

Økonomi
Årets regnskab sluttede med et overskud på kr. 
4.204, hvor der var budgetteret med et under-
skud på kr. 6.295.

Overskuddet skyldes først og fremmest, at der 
ikke har været et stort behov for snerydning, 
som budgetteret, og at der ikke har været ydet 
aktivitetstilskud.

Formanden håbede, at medlemmerne ville tage 
godt imod foreningens og festudvalgets 100 års 
jubilæumfest, og at rigtig mange vil tilmelde sig. 

Skulle der være nogle som gerne vil med, men 
af en eller anden grund ikke kan indbetale pen-
gene via netbank, så kom forbi formanden på 
Poppel Alle 31 med pengene og husk at oplyse 
jeres adresse, så vil formanden være behjælpe-
lig med at indbetale pengene på kontoen.

Samtidig opfordrede bestyrelsen til, at hvis 
nogen gerne vil holde og arrangere en fest for 
børn i anledning af jubilæet, så henvend jer til 
formanden for økonomisk støtte. Vi kan oplyse 
at Risbjerggård kan lejes gratis af foreningen.

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

Ad 3)   Det reviderede årsregnskab fore-
lægges til godkendelse

Kassereren oplyste at der ikke var de store ud-
sving i forhold til sidste års regnskab. 

En enkelt parcelejer havde været i fogedretten 
pga. manglende betaling, hvilket ikke er rart, 
hverken for den enkelte person eller foreningen. 

Kassereren opfordrede til, at man tilmeldte 
kontingentet til Betalingsservice, idet man så 
undgår at glemme betalingen og dermed får  
en rykker. 

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

Ad 4)    Indkommende forslag

Ad 4.a) Fra bestyrelsen

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. 

Dahlia pryder enhver have.  
Sarthed, symmetri, farve og dejlig duft.



Ad 4.b) Fra medlemmerne

Forslag fra Pamela Jacobsen,Vestkærs Alle 52:

”Mit forslag går på at informere om datoen for 
generalforsamlingen tidligere, end blot i indkal-
delsen der kommer ud med 14 dages varsel. 
Grundet sæsonen har vi brug længere tid til 
planlægning og jeg kan ikke forestille mig at vi 
er de eneste. Forslaget er derfor som følger:

Bestyrelsen oplyser dato for generalforsamling 
senest den 1. januar på grundejerforeningens 
hjemmeside. Alternativt kan generalforsam-
lingsdatoen for næste år oplyses i referatet fra 
årets generalforsamling.

Overordnet vil jeg lade det være op til bestyrel-
sen, hvad der er nemmest og vil ikke ligge mig 
fast på en bestemt ordlyd, men blot opfordre til 
at datoen bliver meldt ud så tidligt i processen 
som muligt.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og besty-
relsen vil fremover lægge det på hjemmesidens 
forside, så snart lokalet er bestilt. Det er ikke 
praktisk muligt at fastlægge datoen på general-
forsamlingen.  

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

Der er ikke de store udsving i budgettet år for år.

Der blev spurgt hvorfor man budgetterede med 
et underskud 2 år i træk. Det skyldes at vi ikke 
ved hvor meget der skal bruges på snerydning.
Budgettet blev herefter taget til efterretning.

Ad 6) Fastsættelse af det følgende års

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

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

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. 3.750
Sekretær kr. 3.750
Kasserer kr. 3.750

De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer modtager 
hver et årligt vederlag på kr. 1.400.  

Forslaget blev vedtaget.

Ad 7) Valg til bestyrelse

Niels Jørgensen blev genvalgt til bestyrelses-
medlem.

Lene Andreasen blev genvalgt til bestyrelses-
medlem.

Susanne Egelund Jensen blev genvalgt til be-
styrelsesmedlem.

Ad 8) Valg til suppleant

Christian Løn blev genvalgt som 1. suppleant. 

Ad 9) Valg til revisor og revisorsuppleant
 
1. revisor Steen Nielsen blev genvalgt.

Revisorsuppleant Michael B. Pedersen blev 
genvalgt.

Ad 10) Eventuelt

Bestyrelsen takkede for valget og den gode 
stemning. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav 
ordet til formanden, som ligeledes takkede for 
en god generalforsamling.

Grundejerforeningen Ny Hvidovre, april 2018

Simon Nørløkke, Dirigent
Poul Andersen, Formand
Susanne Egelund Jensen, Referent



Formand
Poul R. Andersen
Poppel Alle 31
Tlf. 28 88 02 47

Bestyrelsens sammensætning er herefter 

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

Næstformand
Niels Jørgensen
Poppel Alle 37
Tlf. 28 30 06 50

Sekretær
Susanne Egelund Jensen 
Poppel Alle 25 
Tlf. 50 74 51 29 
(efter 17:30)

Bestyrelsesmedlem
Simon Nørrelykke
Sønderkær 20
Tlf. 93 88 32 10

 

1. suppleant
Christian Løn
Poppel Alle 24
Tlf. 61 22 66 69

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

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

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

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

Øvrige



- der hører du hjemme
nyhvidovre.dk


