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1) Kvittering på kontingent for 10 år
Et medlem har betalt 10 års kontingent på én gang. Bestyrelsen har lavet en kvittering til
medlemmet, og sørger for at Nets ikke opkræver kontingent.

2) Træerne på Ege Alle
Formanden orienterede omkring sagen med træerne på Ege Alle.
Han deltog i Kommunalbestyrelsens (KB) møde d. 27. oktober, og stillede spørgsmål til KB.
Spørgsmålet blev vel modtaget, og emnet blev diskuteret i ca. en halv time.
Se Bilag 1 for formandens spørgsmål.
Hvidovre Avis var også til stede, og bringer denne artikel i ugens udgave af avisen.
https://www.hvidovreavis.dk/artikel/egetraeer-paa-villavej-skaber-splid/1000397302
Der er endnu ingen afgørelse i straffesagen imod fire af grundejerforeningens medlemmer.

Sekretær Niels Jørgensen, d. 29/10-2020

Bilag 1

Spørgsmål til Kommunalbestyrelsen i Hvidovre, den 27. okt. 2020.
Jeg hedder Poul Robert Andersen, og er formand for Hvidovre Ny Grundejerforening
med godt 400 parceller i Risbjerg.
Jeg er blevet kontaktet af nogle parcelejere, der er ”kommet i klemme”.
De føler sig uretfærdigt behandlet af kommunen og ved ikke hvordan de skal
reagere.
Spørgsmålet lyder: Finder KB det fair/retfærdigt, at 4 borgere risikerer at blive
straffet ganske alvorligt for en forseelse, som en anden borger uhindret udførte
overfor Kommunen for ca. 8 år siden?
Eller: er det muligt, at opnå et løsning/forlig med Kommunen som begge parter
kan leve med?

Baggrund. En grundejer planter uden tilladelse 9 egetræer på Kommunens grund
for ca. 20 år siden.
Egetræerne har været til stor gene for de 5 af 6 beboere på vejen gennem
adskillige år.
Grundejeren, der plantede træerne, fælder det træ, som står i vejen for hans
indkørsel for ca. 8 år siden.
Samme person ”giver tilladelse til” at naboen også må fjerne sit træ, som generer
denne. For ca. 6 år siden.
Da 4 (?) af beboerne i påsken 2020 beslutter at fælde de træer, som stadig plager
dem, møder Kommunen øjeblikkelig op, politiet bliver tilkaldt og sagen er nu for
retten i Glostrup. Erstatningskrav: 3 egetræer. Pris kr. 219.000. Sigtelse med en
straframme på 6 års fængsel. Til borgere med en hidtil uplettet straffeattest.
Spørgsmålet kunne også lyde: Kunne man have fundet en ”mindelig ordning”
uden politiets og domstolens hjælp?

Gemt under spørgsmål til kommunalbestyrelsen i Hvidovre.

/ Poul R. Andersen

