
Bestyrelsens beretning for 2018. 

Der har siden sidste generalforsamling i 2018 været afholdt 5  bestyrelsesmøder. 

26/4 18,  10/09 18,  19/11  18, 16/1 19  samt 11/2 19 . 

 Klagesager. 

Der har i 2018 kun været få henvendelser fra grundejere, der har følt sig generet af 

forskellige naboforhold som støj, hegnsproblemer, røg-gener eller andet. Der har 

også været forespørgsler i forhold til fjernvarmeinstallation,  bl.a. at regning blev 

fremsendt før arbejdet var færdigmeldt.   

Disse sager kan  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 Bestyrelsen , jo bedre chancer har vi for at kunne være 

behjælpelig med en for begge parter fornuftig løsning. 

En person i Bestyrelsen er uddannet konfliktmægler og kan evt. hjælpe inden det 

bliver til en konflikt. 

Bestyrelsen har dog ingen udøvende magt og kan ”kun” komme med henstillinger, 

men ofte kan mange problemer klares i mindelighed.  

De få sager der har været forelagt bestyrelsen er blevet løst i mindelighed, efter at 

de involverede parter er blevet hørt og misforståelser er blevet rettet. 

Formanden er blevet kontaktet af 2 grundejere, der har fået brev fra Hvidovre 

Kommune. 

Det drejer sig om grundejere, der bor op til stien mellem Krogstenshave og 

Hvidovrevej. 

Stien har,  så vidt jeg ved , gennem mere end 50 år været  vintervedligeholdt/ 

Sneryddet af Hvidovre Kommune. 

I brevet meddeles det grundejerne, at dette ikke kan fortsætte, da det ifølge 

Hvidovre Kommune ”er ulovligt” iflg. Vejlovens §64 og §87. 

Formanden har haft kontakt med lederen i Vej og Parkafdelingen. 

2 grundejere har anket Kommunens beslutning til Vejdirektoratet. 



Den ene har fået brev fra Vejdirektoratet om, at man derfra ikke kan tage stilling, da 

sagaen er indbragt efter ”forkerte” §`er. Det er efter Vejdirektoratets opfattelse  

Kommunens skøn der er afgørende og eneste klagemulighed er Folketingets 

ombudsmand. Den ene grundejer har angiveligt bragt sagen til ombudsmanden. 

Formanden er i kontakt med lederen i Vej og Park og nyeste informationer vil blive 

givet mundtligt på generalforsamlingen. 

Hvis snerydning er påkrævet foreslår formanden, at vi tilbyder de berørte 

grundejere at snerydde stien. 

Køretøjer, som parkeres eller efterlades til gene for trafikken, fodgængere eller 

oversigtsforhold i øvrigt, er et anliggende, der skal anmeldes til myndighederne, da 

det er udenfor Bestyrelsens ansvarsområde. 

Bemærk i øvrigt kommunens forskrifter omkring tilladelser til placering af materialer 

mv. udenfor egen parcel: 

”Såfremt du ønsker at benytte vej, fortov, cykelsti, parker, pladser mv til oplæg af 

grus, jord, container el.lign. skal du sende en ansøgning til Vej og Parkafdelingen 

senest 4 uger før benyttelsen af arealet. Af ansøgningen skal det fremgå hvor stort 

omfanget af benyttelsen er, samt dato og tidspunkt for benyttelsen. Vej og Park afd 

vil derefter vurdere, om de kan give dig tilladelse til at benytte arealet.” 

Snerydninger. 

Der har i 2018 kun været foretaget 1 snerydning. ( 8. marts 2018) Bestyrelsen har i 

perioden ikke modtaget klager eller andre henvendelser omkring snerydningen. 

Det er en bestyrelsesrepræsentant  (pt. Formanden) , der rekvirerer snerydningen, 

når dette skønnes at være nødvendigt, således at der ikke iværksættes snerydning 

ved få cm`s snefald.  Fællesrydningerne omhandler ikke foranstaltninger ved isslag. 

Medlemmerne kan få oplyst tidspunkter for rekvirering af snerydning på 

Foreningens hjemmeside:  www.nyhvidovre.dk  

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at det er den enkelte parcelhusejer, der har 

det juridiske ansvar for evt. manglende vinterforanstaltninger på fortovet uden for 

egen parcel .  Dette i forbindelse med eventuelle erstatningskrav for person- eller 

materiel skade. 

Trafikudvalg. 

http://www.nyhvidovre.dk/


Trafikudvalget blev nedsat på  generalforsamlingen i 2015 

Trafikudvalget består af 4 personer med formanden for GRF som formand. 

Der har ikke været den store aktivitet i udvalget. 

Næstformanden var dog indkaldt til møde med Kommunen (lederen af Vej og Park) 

og repræsentanter fra de tilstødende grundejerforeninger. Her skulle man drøfte 

mulighederne for at få en 40 eller 30 km zone i hele villakvarteret. 

Desværre blev vores repræsentant forhindret og vi har d.d. ikke fået et referat af 

mødet. 

Det står dog fast at 75% af udgifterne til etablering og løbende vedligeholdelse af 

trafikregulerende tiltag, påhviler grundejerforeningens 

medlemmer/grundejerforeningen. Resten dækkes af Kommunen. 

”Arbejdsbeskrivelsen” for udvalget var: (er) 

”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”. 

Trafikudvalget har ikke holdt formelle møder i det forløbne år. 

Trafikudvalget ”arbejder videre”, hvis Generalforsamlingen synes, at det er en  god 

ide´ og optager gerne nye, engagerede medlemmer. 

Trafikale forhold. 

Vores område har været voldsomt præget af anlæggelse af de nye kloakker. Dels 

beboerne på I.G. Smidts Alle og Sydkærsvej.  Dels indirekte på tilstødende veje. 

Ligeledes har etableringen af fjernvarme skabt mange trafikale udfordringer. 

Det er derfor ikke muligt pt. at få et realistisk billede af trafiksituationen. Bestyrelsen 

vil følge situationen nøje , også efter at kloakeringsprojektet og fjernvarme 

installationen er gennemført. 

Skybrudssikring i Risbjerg området. 

Formanden har deltaget i projekt ”Skybrudssikring i Risbjerg området” Hvidovre 

Kommune. 



-Rundtur i kvarteret og en snak om eksempler på steder, hvor regnvand kan skabe 

problemer. 

-Heldagsmøde i kommunen. 3 arbejdsgrupper. (regnvandssikring på private 

parceller, regnvandssikring på vejene, regnvandssikring af større arealer (konkret ex 

Risbjergskolen) 

Formanden deltog i arbejdsgruppen omkring regnvandssikring af private parceller. 

Der blev udarbejdet tegninger, modeller mv. som Kommunen arbejder videre med. 

 

Jubilæumsfest. 

100 års jubilæumsfesten blev et brag af en fest. En fantastisk dejlig og festlig aften. 

Vi blev introduceret til festen med ”velkomstdrink” serveret af ”de Skøre Tjenere”, 

”Los Problemos” som i den grad underholdt hele selskabet med spas og sjov under 

hele middagen og sluttede af som spansk orkester. De er ubeskrivelige. De skal 

opleves!!!  De formåede at skabe en forrygende god stemning og fik alle op af 

stolene og råbe og synge: OLE``, OLE´, OLE´, 

Lækker mad med hjemmerøget laks, tournedos af oksemørbrad, Chokolade Fondant 

med hjemmerørt vanilleparfait.    Kaffe/the med en ”lille en”. 

Fri bar med øl, vin og vand under hele arrangementet. 

Bandet   ”Tequila Sunrise” sørgede for den sidste del af underholdningen og spillede 

op til dans med  super  dansemusik.  Ikke et øje var tørt.!! 

 

Ejerskifte. 

I 2018 har der været  18 parceller, som har skiftet ejere.  I 2019 har der pt været 3 

som har skiftet ejere. 

Økonomi. 

Årets regnskab sluttede med et  minus 29.006 kr  hvor der var budgetteret med et   

minus 6.295 kr. Det skyldes en ”kanon” fest i anledning af 100 års Jubilæet. 



Bestyrelsen skal  anmode om (igen !!), at medlemmerne ved salg underretter 

kassereren om salget, med oplysninger om salgsdato og navne på de nye ejere, idet 

dette bl.a. vil lette arbejdet for kassereren med ajourføring af medlemslisten. 

Der bruges rigtig meget tid på ejerskifter, og på opfølgning af manglende betaling af 

kontingenter, som skyldes manglende information om ejerskifter. 

Underskuddet skyldes først og fremmest, at der ikke har været et stort  behov for 

snerydning, som budgetteret, og at der ikke har været ydet aktivitetstilskud, samt 

den førnævnte jubilæumsfest. 

Der har i 2018 været  20 parceller, som ikke betalte kontingent til tiden, og derfor fik 

1. rykker fra kassereren.   11  parceller måtte have en rykker mere   

Der har ikke været ført incassosager i det forløbne år. 

Kassereren,  har brugt megen tid på rykkere og opfølgning på de udeblevne 

betalinger, som i stort omfang skyldes, at medlemmer ikke melder ejerskifte. 

Grundejere kan med fordel tilmelde sig betaling via BS. 

Bestyrelsen skal atter en gang henstille til, at betaling finder sted til tiden. 

Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre (SGH) 

Bestyrelsen har fulgt SGH`s arbejde men vi har ikke haft noget konkret samarbejde i 

det forløbne år. 

Festudvalg: 

Tak til festudvalget , som består af Bestyrelsen samt to valgte medlemmer, Henrik 

Kongsmark og Michael Pedersen. 

Udvalget har arbejdet seriøst omkring festligholdelsen af jubilæet og det endte med 

en  meget vellykket og dejlig fest. 

 

Febr. 2019. 

p.b.v 

Poul R. Andersen 

Formand 


