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ÅRGANG 30 Nr. 1 FEBRUAR 2000

G E N E R A L F O R S A M L I N G
Hermed indkaldes til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Grundejerforeningen Grønnehave
mandag d. 20. marts 2000 kl. 19.30 i Pilegårdsskolens festsal

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Regnskab

a) Aflæggelse af regnskab
b) Forelæggelse af budget for 2000
c) Fastsættelse af kontingent og lønninger

5. Valg af bestyrelse
a) Valg af kasserer (Boe Andersen modtager genvalg)
b) Valg af næstformand (Anette Cronberg modtager genvalg)
c) Valg af bestyrelsessuppleanter

René Knudsen modtager ikke genvalg
Suppleant efter Eigil Solkær

6. Valg af revisor
a) Revisor Vibeke Rasmussen modtager genvalg
b) Revisorsuppleant Anne Sommer modtager genvalg

7. Orientering om hovedistandsættelsen
8. Eventuelt

Denne slip bedes udfyldt og afleveret ved indgangen

Navn: Adresse:
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FORMANDENS BERETNING

Ja, så sidder man der igen og
skal vride den øverste del af
hovedet. Der skal gøres sta-
tus over det forløbne år –
dvs. 1999; formanden og be-
styrelsen skal aflægge beret-
ning til foreningens medlem-
mer.

Er der egentlig så forfærde-
lig meget at skrive om? Gik
1999, uden at der skete store
og væsentlige ting i forenin-
gen? Se, det er jo det svære,
når man nu løbende oriente-
rer medlemmerne via for-
eningens blad, men lad mig
nu prøve alligevel.

Hovedistandsættelsen
Foråret kom, som det jo ple-
jer, og det var meningen at
grundejerforeningen skulle
færdiggøre ho-
vedistandsættelsen. Vi havde
nogle uafsluttede hænge-
partier. Det var et meget
langt forår, vi havde – var
det ikke? Nå, efter utallige

rykkere og utallige henven-
delser fra utålmodige grund-
ejere lykkedes det omsider.
Entreprenøren kom endelig i
gang – det var blevet som-
mer (ja nærmest sensom-
mer).

Hvis vi nu spoler tilbage til
den ordinære generalforsam-
ling i marts 1999, kan vi hu-
ske noget om at ”budgetterne
holder”. Det gjorde de også.
Men desværre kunne det ikke
lade sig gøre m.h.t. etable-
ring af kantsten. Til dels
ville dette have medført en
udgift på 400.000 kr., og un-
dersøgelserne af ”vejkassen”
på Hjallerup Allé viste, at
der var noget gruelig galt.
Det, der med lidt god vilje
kunne kaldes ”vejkassen”,
var delvis ved at skride ud
mod grøften og bestod flere
steder af blød, vandig under-
bund. Årsagen til dette er, at
man ved vejetablering i de
gode gamle dage ikke gra-
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ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF
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ANNONCE - KONGELUNDENS BYG

vede så dybt, og man byg-
gede heller ikke en vejkasse
op på samme måde, som man
gør i dag. Hvis grundejer-
foreningen skulle gøre det
helt rigtige med vejen, ville
dette medføre, at hele vejen
skulle graves op, køres bort
og bygges op fra bunden.
Noget sådant er jo ikke gra-
tis, og da man i forbindelse
med udarbejdelse af projek-
tet ikke lavede boreprøver i
foreningens veje for at be-
dømme bundforholdene
(fordi vi ikke stillede krav

om dette) kunne man selvføl-
gelig ikke vide, at vejkassen
på Hjallerup Allé havde
denne defekt.

Rådgiverens bedste råd var,
at man asfalterede vejen,
dvs. lukning/udjævning af
slaghuller m.m. og derefter
udlægning af asfalt. En gen-
nemgribende renovering af
vejen, dvs. etablering af vej-
kasse, ville have medført en
merudgift på over 1 mio. kr.
Det ville ikke kunne forsva-
res, især ikke i betragtning
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af, at vejen ikke belastes tra-
fikalt fra andet end den lo-
kale trafik.

Så var der det med rendeste-
nen ….. Såvel rådgiver som
entreprenør frarådede, at der
blev gravet ved selve grøf-
ten, idet dette gravearbejde
kunne medføre en accelera-
tion af vejkassens bevægelse
mod grøften. Hvad så nu?
Hvad sker der med vejen? –
er der nok nogen, der vil
spørge. Ifølge eksperterne
skulle denne vej kunne
holde, men det er da klart, at
både rådgiver og entreprenør
har taget deres forbehold,
fordi vejen ikke er blevet
renoveret fra bunden. Men
mon ikke foreningen kan leve
med det? Vi kan så håbe på,
at kommunen på et eller an-
det tidspunkt lukker grøften,
så vi på denne måde får
standset nedbrydningen af
Hjallerup Allé.

Penge, økonomi og hvad der-
til hører vil jeg ikke fortabe
mig i, men overlade til for-
eningens kasserer at rede-

gøre for dette.

Status er nu, at hovedistand-
sættelsen er færdig. Der
mangler nogle ”småting” hist
og her, men i det store hele
er det slut. Alting skulle så-
ledes være i den skønneste
orden, men det er det ikke!
Jeg ved godt, at der er en-
kelte grundejere, som ikke er
tilfredse. Heldigvis er der
flest, der er tilfredse. Det er
svært at gøre alle tilpas, og
bestyrelsen havde da også
gerne set, at mange ting var
gået anderledes. Nu har vi
fået disse fine veje, og nu
kommer alt det, som vi tidli-
gere ikke opdagede. Nemlig
disse skruppelløse lastbil-
chauffører, som synes at for-
tovene hører med til ”deres”
kørebane. Nogle af disse
”slyngler” får vi fat i, så de
kommer til at betale for ska-
derne, men andre smutter og
efterlader hovedparten eller
hele regningen til foreningen.
Et ret godt eksempel er hjør-
net Vittrup Allé/Svejbæk
Allé og tilsvarende ved Ing-
strup Allé. De er stadig ikke
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lavet – vi nåede det ikke –
det blev for koldt, så det må
vente til foråret 2000. Hvad
kan man så gøre? Ja, det
havde jo været pragtfuldt,
hvis vi havde tænkt på det
under hovedistandsættelsen,
men det ville jo have kostet
ekstra. Der kan faktisk gøres
noget, og der skal gøres no-
get ved de mest udsatte vej-
hjørner. Det taler vi om til
generalforsamlingen.

Hvordan passer vi på vores
nye investering – de nye for-
tove og veje? Ja, prøv at gå
en tur og se, hvor meget skidt
og møg, der ligger i rende-
stenen hos nogle grundejere.
Dette skidt giver grobund for
ukrudt, som sætter sine rød-
der i asfalten eller mellem
fliserne, og så varer det ikke
længe, før disse parceller er
tilbage ved udgangspunktet
fra før hovedistandsættelsen.
Jeg skal nok lade være med
at blande mig, men jeg kan
ikke forstå, at man har betalt
30.000 kr. for at få et
ukrudtsbed ud for sin parcel.

Hvad er der ellers sket?

Legepladsen
Det var meningen, at vi ved
egen hjælp skulle sætte lege-
pladsen i stand. Det kunne
ikke lade sig gøre, fordi ar-
bejdet var alt for omfattende.
Helen satte sig derfor i for-
bindelse med Københavns
Tekniske Skole på Brønder-
slev Allé for eventuelt at få
skolen til at udføre dette ar-
bejde. Men skolen var des-
værre nødt til at sige nej til
tilbuddet, fordi der kunne
blive en problemstilling i
forhold til, om legepladsen
overholder BUPL’s regler.
Helen har i forbindelse med
legepladsprojektet indgået et
samarbejde med en repræ-
sentant fra G/F Hjallerup-
vang. Hele projektet er endt
med, at der blev indhentet
tilbud, og meningen var at
istandsætte legepladsen i
1999. Imidlertid blev den
valgte entreprenør fanget af
stormvejret over Danmark,
og han har derfor travlt med
at reparere tage m.m. Arbej-
det er dog sat i ordre, og det
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vil blive udført, så snart tid
og vejrlig tillader det.

Andet
Vores grundejerforening gik
heller ikke ram forbi i for-
bindelse med december-or-
kanen. Jeg tror, at jeg talte 4
væltede/knækkede elmaster,
træer der var væltet ind over
veje og hustage, et hav af
knækkede og bøjede tv-an-
tenner osv. Der var også en-
kelte grundejere, der igen-
nem flere dage var uden
strøm.

Grundejerforeningen har æn-
dret sig meget sidste år. Ikke
kun på grund af hovedistand-
sættelsen, men også fordi der
er flyttet mange (ca. en snes)
nye grundejere til. De nye
ønskes hjertelig velkommen i
vores forening.

Jeg kan også fortælle, at be-
styrelsesmedlem Jan Hauder
har forladt bestyrelsen i
utide. Det skyldes, at Jan og
familien er flyttet til en an-
den grundejerforening, men
dog ikke længere væk end at
vi stadig kan have kontakt

med ham. Jan har været me-
get aktiv i bestyrelsen. Han
har været med længe, hoved-
sagelig som en aktiv supple-
ant og siden som bestyrelses-
medlem. Jan og familien er
oprindeligt ophavsmænd til
vores traditionsrige
fastelavnsfest. Dette arbejde
er så senere Anette og Boe
blevet en del af, og nu har
Helen også tilført nye kræf-
ter. Jeg vil benytte denne lej-
lighed til endnu engang at
sige tak til Jan for det man-
geårige arbejde i bestyrel-
sen.

Hvad er så foreningens vi-
sioner i det nye år og årtu-
sinde? Ja, det glæder vi os
til at få at vide af generalfor-
samlingen.

Jeg vil afslutte denne for
engangs skyld lidt korte be-
retning og udtrykke håb om,
at vi ses ved den ordinære
generalforsamling. For hvis
du vil have indflydelse på
foreningens ve og vel, er du
nødt til at møde op og give
din mening til kende.

Heinz Reimer
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REGNSKAB
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B OG BUDGET
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NYE MEDLEMMER

af Boe Andersen, kasserer

„Kære nye eller knap så nye
grundejer“ .....

Sådan skriver vores formand
til de tilflyttere, der vælger
at slå sig ned i vores grund-
ejerforening. Med knap så
nye menes der, at grund-
ejerne godt kan have boet i
deres nye hus i adskillige
måneder, før vi bliver op-
mærksomme på det.

Sagen er nemlig den, at
foreningen abonnerer på
Tingbladet, der udkommer en
gang om ugen. Heri holder vi
øje med hvilke ejendomme,
der er blevet handlet, men
oplysningerne er 4-5 måne-
der gamle, og inden vi får
sendt brev ud, kan der godt
være gået et halvt års tid.

Det er desværre også sket, at
vi et kommet til at byde
grundejere velkommen til
foreningen, selv om de har
boet her i adskillige år -  og
været medlem lige så længe.

Det er selvfølgelig beklage-
ligt, men det bliver altid
taget med godt humør. Årsa-
gen er nemlig den, at hvis
der bliver tinglyst et skøde
mellem ægtepar eller sambo-
ende par, fremstår det i
Tingbladet ligesom en
ejendomshandel, så selvom
vi prøver at være vågne over
for denne slags sager, er der
enkelte „smuttere“. Det kan
være svært at overskue de
ca. 430 ejendomme, der er i
vores forening.

Er du ny tilflytter til Grønne-
have, er du meget velkom-
men til at kontakte forenin-
gens bestyrelse, sådan at vi
kan få mulighed for at hilse
dig velkommen, mens du
stadig er ny.

Og skulle vi byde dig vel-
kommen, selvom du har boet
her i 30 år, så husk at det er
velment - bedre sent end
aldrig!
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INDKOMNE FORSLAG
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MEDLEMMERNES EGEN SIDE

Som reaktion på mit lille hjertesuk i sidste nr. af Grønnehave
Nyt har jeg fået 1 - skriver: én - henvendelse. Jeg er ikke helt
klar over, om mit budskab ikke gik rent ind, men jeg vælger at
tolke passiviteten som noget positivt.

Med venlig hilsen
Britta Reimer

(bladudvalgsmedarbejder)

HJÆLP
til græsslåning og hækklipning ønskes.
Hvis du vil give en hånd til en ældre beboer i
foreningen, ret da henv. på tlf. 32 51 20 87.
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ANNONCE - TONNY BOËTIUS

ENTREPRENØRFIRMAET

J.N. BYG
UDGRAVNINGER · BETONARBEJDE
FLISEARBEJDE · ASFALTREPARATIONER
TANKUDSKIFTNINGER · TRYKPRØVNINGER
AFBLÆNDINGER · SANDFYLDNINGER
BUNDSUGNINGER · OVERPUMPNINGER
OPRYDNING, RENGØRING OG RETABLERING EFTER OLIE-
FORURENINGER UDFØRES INDVENDIGT OG UDVENDIGT

Vittrup Allé 27 · 2770 Kastrup

Tlf. 32 51 46 37 · Fax 32 52 46 39 · Biltlf. 21 26 86 90

a
p
s
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ANNONCE - DANSK KLOAKRENOVERING
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ANNONCE - DEN DANSKE BANK
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Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup

GRØNNEHAVES BESTYRELSE

Formand Næstformand
Heinz Reimer Anette Cronberg
Munkebjergvej 93 A Vittrup Allé 16 B
32 50 65 38 32 51 15 87
heinz.reimer@get2net.dk cronberg@post11.tele.dk

Kasserer
Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

boe.andersen@post2.tele.dk
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Eigil Solkær Helen Jørgensen
Jerslev Allé 12 Præstefælledvej 104
32 52 80 30 32 51 29 90
eigil.solkaer@teliamail.dk hejpaj@image.dk

VÆRD AT VIDE

Tårnby kommune 32 47 11 11 mand.-onsd. kl. 10-14,
torsd. kl. 10-17.30, fred. kl. 10-13.30

Alarm 1 1 2
Brandvæsen 32 50 40 32
Elforsyning 33 12 72 90 (uden for kontortid: 33 12 20 20)
Falck 70 10 20 30
Lægevagten 32 84 00 41
Miljøvagt 32 47 11 11 (uden for kontortid: 40 25 95 01)
Politi (Kastrup) 32 50 14 48
Renovation (HCS) 43 29 98 64
Vandværket 32 50 05 69
Vejbelysning 32 50 14 24
Genbrugspladser Vægterparken 32 A

Præstefælledvej 5
Ugandavej 71

Vore medlemmer kan vederlagsfrit benytte containerne på genbrugspladserne onsd.,
torsd. og fred.kl. 10-18 samt lørd. og sønd. kl. 10-16. Mindre mængder kemikalieaffald
kan afleveres på modtagepladsen, Præstefælledvej 5.


