
Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 

www.nyhvidovre.dk 

afholdt tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00 i Bibliotekscaféen. 

 

På generalforsamlingen var 54 personer tilstede som repræsenterede 37 parceller. 

Kl. 18.30 var der spisning, som annonceret i indkaldelsen. 

Kl. 19.03 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 Michael B. Pedersen.  

Efter forespørgsel til generalforsamlingen om alternative kandidater til posten som dirigent, blev ingen 

alternativer bragt i forslag, hvorefter Michael blev valgt med akklamation. 

Michael B. Pedersen takkede herefter for valget, og startede med at konstatere at generalforsamlingen var 

lovligt varslet jf. vedtægterne, da indbydelserne blev omdelt d. 18. marts.  

Ingen i forsamlingen havde indsigelser til lovligheden af indkaldelsen.  

ad 2)  Bestyrelsens beretning.  

Poul Andersen gennem af beretningen, der mest af alt handlede om træerne på Ege Alle. Sagen har været 

for Retten i Glostrup, og de fire husejere er alle dømt skyldige i hærværk, og har fået 14 dages betinget 

fængsel. Erstatningskravet på 219.878,75kr er der endnu ikke taget stilling til.   

Lene Andreasen gennemgik beretningen for økonomi, og gjorde opmærksom på, at ALLE har betalt 

kontingent for det næste år. 

Niels Jørgensen orienterede om sidste nyt fra trafikudvalget. Siden sidste generalforsamling er der 

etableret to bump på Krogstens Alle, men der er endnu ikke sat skilte op med ny hastighedsbegrænsning. 

Skiltene er på vej, men Vej&Park kan ikke sige præcist hvornår de kommer. Der er umiddelbart heller ikke 

udsigt til at trafiksaneringen kommer til at omfatte hele foreningens område, men Trafikudvalget kæmper 

videre.  

 

I sagen om egetræerne og trafiksaneringen var der ikke megen ros til Vej&Park 

I forbindelse med trafikudvalget blev der kommenteret og stillet en del spørgsmål: 

- Tage Jørgensen, Krogstens Alle 21: Bumpene har ikke hjulpet spor. Og fortovsfliser synker. 

 

- Lynge Sørensen, Poppel Alle 7: Bilerne skal bare parkere på vejen i stedet for på fortovet. 

 

- Bruno Jensen, Elme Alle 20: Hvem har valgt Vej&Park?? 

Til det svarede Formanden: Alle i Vej&Park er ansatte og ikke valgte. 

 

- Freddy Ridderhaugen, Sønderkær 31: Vej&Park skal overholde forvaltningsloven  

 

- Rikke Kristiansen, Ege Alle 44: Hvor skal trafikken ledes hen, og hvor skal der evt. bump? 

 



- Torben Strøm, Ege Alle 40: Journalist Robert Hendel (journalist på bl.a. SN.dk) har fået 400 sider 

dokumenter i en aktindsigt angående træerne på Ege Alle.  

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning i øvrigt, og den blev taget til efterretning. 

Ad 3)  Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse. 

Kasserer Lene Andreasen fremlagde regnskabet og oplyste, at der ikke var de store udsving i forhold til 

sidste års regnskab. Der bliver færre og færre rykkere, men kassereren opfordrede stadig til, at man 

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

rykker. 

- Rikke Kristiansen, Ege Alle 44: Hvad dækker de administrative omkostninger over, og får 

bestyrelsen nok for deres arbejde? 

Til det svarede Kassereren: Hvert bestyrelsesmedlem får 1450kr/år, og Formand, Kasserer og 

Sekretær får yderligere 2400kr/år i ”telefonpenge” jf. Skatteministeriets bekendtgørelse for 

skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i foreninger. 

- Elme Alle 7: Hvordan er fuldmagtsforholdet i bestyrelsen? 

Svar: Det samme som i banken 

- ”Revideret regnskab” lader til at være en ”beskyttet titel” som kun må benyttes af en 

statsautoriseret revisor. Vi undersøger det nærmere og retter til næste år hvis nødvendigt. 

Der var ingen yderligere kommentarer til regnskabet, som blev vedtaget med akklamation. 

Ad 4)  Indkomne forslag. 

Ad 4.a) Fra bestyrelsen: Ingen forslag. 

Ad 4.b) Fra medlemmerne: Ingen forslag.  

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

Kasserer Lene Andreasen gennemgik budgettet for 2022 og 2023. Der er for 2021 betalt negative renter i 

banken, og det forventes at blive tilfældet igen i 2022 og 2023. 

Der blev spurgt om bestyrelsen får nok i vederlag i forhold til inflationen?  

Bestyrelsen bliver aflønnet iflg. statens takster.  

 

Der ud over var der ingen spørgsmål hertil, og budgetterne blev godkendt med akklamation.  

Ad 6) Fastsættelse af 

a)  Det følgende års 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 det årlige vederlag er således: 

Formand, sekretær og kasserer: kr. 3950 pr. medlem. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kr. 1500 pr. medlem. 

Forslaget blev vedtaget. 

 



Ad 7)  Valg til bestyrelsen 

Henrik Tønnesen ønskede at træde ud af bestyrelsen. Suppleant Michael B. Pedersen blev valgt i stedet 

uden modkandidater. 

Lene Andreasen blev genvalgt som kasserer. 

Niels Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. 

 

Ad 8) Valg til suppleant 

Den ledige plads som suppleant blev besat af Erik Lund uden modkandidat. 

Bøje Sandgaard blev genvalgt som suppleant. 

Ad 9) Valg af revisor 

1. revisor Steen Nielsen blev genvalgt. 

Jan Lind blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Ad 10) Eventuelt 

- Loppemarked: Kun en enkelt har meldt sig til at hjælpe med at arrangere et stort loppemarked, så 

der er intet på bedding pt, men det er stadig muligt at melde sig til Rikke Moser Kristensen, Ege 

Alle 44. 

Formanden mindede om puljen på 10.000kr, der kan søges til et arrangement, der kommer hele 

foreningen til gode.  

 

- Freddy Ridderhauge, Sønderkær 31: Med hensyn til trafiksaneringen, er der en del 

krav/udfordringer med at lave en 30km/t zone frem for en 40km/t-zone. 

 

Dirigent Michael B. Pedersen konstaterede herefter, at der ikke var yderligere kommentarer under 

eventuelt, og nedlagde efterfølgende eget erhverv kl. 20.05 som dirigent, tillige med tak for god ro og 

orden. 

https://www.hvidovre.dk/politik/offentliggorelse-af-tidligere-lukket-bilag-fra-okonomiudvalgets-mode-

den-17-januar-2022/ 

Grundejerforeningen Ny Hvidovre, april 2022 

 

 

Michael B. Pedersen Poul R. Andersen Niels Jørgensen 

Dirigent  Formand  Sekretær / referent 

  



Bestyrelsens sammensætning er herefter  

Formand   Kasserer  Sekretær 

Poul R. Andersen Lene Andreasen Niels Jørgensen 

Poppel Alle 31  Birke Alle 27  Poppel Alle 37  

Tlf. 28 88 02 47 Tlf. 41 11 25 15 Tlf. 28 3O O6 50 

 

 

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 

Michael B. Pedersen Simon Fredsted Nørrelykke 

Birke Alle 23   Sønderkær 20  

Tlf. 40 77 88 16 Tlf. 93 88 33 10 

 

Øvrige 

 

1. suppleant   2. suppleant 

Erik Lund  Bøje Sandgaard 

Birke Alle 24  Vestkærs Alle 2 

Tlf.   Tlf. 40 17 37 70 

 

 

1. revisor  2. revisor  Revisorsuppleant 

Steen Nielsen   Morten Krøyer Jan Lind 

Vestkærs Alle 31 Poppel Alle 18  Elsborgvej 11 

Tlf. 20 33 45 98 Tlf. 22 41 73 36 Tlf.  

 


