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ÅRGANG 30 Nr. 2 MAJ 2000

REFERAT
AF

G/F GRØNNEHAVES ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
DEN 20. MARTS 2000

1. Valg af dirigent
Foreningens formand Heinz Reimer bød forsamlingen på de 40 stem-
meberettigede medlemmer, med følge, velkommen, og foreslog for-
eningens advokat Bent Sommer som aftenens dirigent, hvilket der ikke
var nogen, der havde indvendinger imod.

2. Formandens beretning
Heinz Reimer havde ingen supplerende bemærkninger til beretningen,
som var trykt i Grønnehave Nyt sammen med indkaldelsen. Bent
Larsen, Saltum Allé, nævnte at der flere steder mangler „hajtænder“.
Heinz svarede, at der ikke er krav om, at der skal være „hajtænder“,
men det er kommunen der skal lave disse, såfremt kommunen skønner,
at det er nødvendigt. Heinz lovede at skrive til kommunen. Herefter
var der ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer, og dirigenten
anså derfor beretningen for at være taget til efterretning.

3. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
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4. Regnskab
Boe gennemgik systematisk regnskabet og nævnte bl.a., at 3 medlem-
mer i 1999 valgte at melde sig ud. Foreningen har hermed 406 med-
lemmer og 36 ikke-medlemmer. Ingen havde kommentarer, og dirigen-
ten betragtede herefter regnskabet for taget til efterretning.

Ligeledes anså dirigenten budgettet for 2000 for godkendt som det
foreligger, da der ingen kommentarer var.

Kontingent og lønninger forbliver uændrede, da der ingen ændrings-
forslag var.

5. Valg af bestyrelse
Boe Andersen og Anette Cronberg blev genvalgt som henholdsvis
kasserer og næstformand.

Da suppleant René Knudsen ikke ønskede at modtage genvalg, blev
Mogens Hansen, Hjallerup Allé 26 A, valgt som suppleant. Endvidere
blev John Nielsen, Vittrup Allé 27, valgt som suppleant efter Eigil
Solkær.

6. Valg af revisor
Revisor Vibeke Rasmussen og revisorsuppleant Anne Sommer blev
begge genvalgt.

7. Hovedistandsættelsen
Boe Andersen orienterede kort om den afsluttede hovedistandsættelse.
Regnskabsblad blev uddelt på generalforsamlingen. Efter endelig
afregning forventes der at blive et overskud på ca. kr. 180.850,-.
Beløbet betales som ekstra afdrag på lånet. De, der har indbetalt
kontant, vil naturligvis få tilbagebetalt deres del.

Boe Andersen præciserede, at regnskabet i Grundejerforeningen og
regnskabet til hovedistandsættelsen er to vidt forskellige ting. Udestå-
ende reparationer vil naturligvis blive udført. Orienteringen blev
herefter taget til efterretning.
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8. Eventuelt
Helen Jørgensen orienterede om legepladsen, som nu er i gang med at
blive renoveret, men gjorde samtidig opmærksom på, at legepladsen
er i meget dårlig forfatning og nævnte, at også forældrene har et ansvar
til at passe på børnene.

Der spurgt, om man kan gøre noget ved biler uden nummerplade på på
Ingstrup Allé. Heinz lovede at ringe til politiet.

Da der ikke var flere, som ønskede ordet, kunne Bent Sommer hæve
generalforsamlingen.

Referent: Anette Cronberg

ANNONCE - DANSK KLOAKRENOVERING



5

Fra Rene Søndervang Hansen, G/F Hjallerupvang, har vi modtaget
følgende:

Henstilling fra Generalforsamlingen i G/F Hjallerup-
vang:

Vi har konstateret, at nogle hundeejere opsamler hundeekskrementer i
poser for derefter at smide dem ind i hækken, på fortovene, på vejene,
på marken og i åen.

Det henstilles til ALLE hundeejere i G/F Hjallerupvang og G/F
Grønnehave, at hundeekskrementer opsamles i pose, lægges i affalds-
sækken på bopælen, eller hvor det i øvrigt er muligt.
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Kontingent for år 2000
af kasserer Boe Andersen

Kontingentet for at være medlem
af grundejerforeningen er stadig
kun 300 kr. for et helt år. Giro-
kort til brug for indbetaling af
kontingentet er allerede sendt ud
til medlemmerne, og rettidig
betaling for år 2000 var mandag
den 1. maj.

Skulle dit girokort være bortkom-
met (man har før hørt om, at
sådan noget skulle være en
lækkerbisken for hunde), fortvivl
ikke - foreningens gironummer er
608 2793. Jeg sender dig også

gerne et nyt, hvis du ringer, eller
kom bare forbi, jeg tager gerne
imod kontanter eller checks, og
hvis jeg ikke er hjemme, har jeg
en postkasse, der kan benyttes.

Jeg hører også meget gerne fra
dig, hvis f.eks. navnet på girokor-
tet ikke er rigtigt, eller der måtte
være andre spørgsmål.

Husk!
Det varmer altid en kasserers
hjerte, når pengene kommer til
tiden.
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Din olietank skal miljøsikres

I løbet af år 2000 modtager 400.000 danske villaejere pjecen „Få
din olietank miljøtjekket“. Målet er at følge de nye miljøregler
for olietanke helt til dørs, så forurening med fyringsolie undgås.

Af Ida Larsen, Miljøstyrelsens Kommunikationssekretariat
Artiklen er bragt i MiljøDanmark nr. 2/2000

Er min olietank egentlig lovlig? Skal jeg grave den gamle olietank op,
når jeg får installeret fjernvarne? Og må vi gå fra hus og hjem, hvis et
utæt tank skal graves op og jorden renses? Landets husejere med
olietanke får nu klar besked om hvilke miljøregler, der gælder for
olietanke. Ved årsskiftet trådte en ny olietankbekendtgørelse i kraft, og
fra 1. marts dækkes alle villaolietanke af en obligatorisk forsikrings-
ordning.

Pjece leveret ved døren
Samtlige villaejere, der varmer deres bolig op med fyringsolie, får i
løbet af året besøg af deres skorstensfejer eller oliefyrsmontør - og de
har den nye pjece med.

„Vi er glade for at kunne fungere som postbude og dele pjecen ud, når
vi alligevel er ude på vores årlige serviceeftersyn“, siger Paul Byrne,
der er sekretariatschef i OR-Udvalget (Olieservicebranchens
Registreringsordning).

Også Miljøstyrelsen er godt tilfreds med samarbejdet med olie-
servicebranchen. „Én ting er arbejdet med at få reglerne skruet sam-
men. Noget andet er at få budskaberne ud til den enkelte ejer af en
olietank“, siger fuldmægtig Bo Barrensø fra Miljøstyrelsens
Vandforsyningskontor, der til daglig administrerer den nye olietank-
bekendtgørelse.

Oliefyrsmontørerne er begyndt at dele pjecen ud til landets villaejere,
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men det største ryk forventes til efteråret, når fyringssæsonen sætter
ind.

To forhold skal være i orden senest 2003
Pjecen opridser de nye miljøregler for olietanke på under 6.000 liter,
der bruges til opbevaring af fyringsolie. Tankene kan være nedgravede
eller overjordiske, f.eks. tanke placeret i en kælder. To centrale
forhold skal være i orden senest den 1. januar 2003.

Hvis rørforbindelsen mellem oliefyret og tanken er lavet med et
såkaldt returrør, skal den laves om til en enstrenget rørføring for at
mindske risikoen for, at olie løber ud i jorden. Dette gælder både
nedgravede og overjordiske tanke. For overjordiske tanke skal der
samtidig være monteret en overfyldningsalarm.

Gamle olietanke fra før 1. april 1970, der er gravet ned i jorden, skal
som hovedregel sløjfes. Men villaejere behøver ikke at frygte et
kæmpe opgravningsarbejde, der vil sætte sig dybe spor på bankbogen
mange år fremover. Tanken kan blive liggende i græsplænen, hvis den
er tømt for olierester og blændet af.

Miljøregler for villaejere med olietanke:

· Olietanke skal have enstrenget rørføring
· Overjordiske olietanke skal have overfyldningsalarm
· Nedgravede kugleformede plasttanke produceret af AJVA-

PLAST A/S skal sløjfes
· Nedgravede villatanke fra før 1. april 1970 skal som hovedregel

sløjfes
· Oplys kommunen om placering af en ny olietank

Ny forsikringsordning sikrer de uheldige
Miljømyndighederne får nu bedre muligheder for at gribe ind over for
forureninger fra private villaolietanke.
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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

Reglerne fremgår af en ny bekendtgørelse, som er en opfølgning på
Jordforureningsloven fra 1. januar i år.

En obligatorisk forsikringsordning sikrer, at der bliver ryddet op, og at
den enkelte villaejer ikke må gå fra hus og hjem. Det nye regelsæt
giver ikke kun miljømæssige gevinster. Det bliver også til gavn for
den enkelte grundejer, der tidligere ofte selv har skullet betale for
oprydningen efter forureninger fra villaolietanke, når miljø-
myndighederne ikke har haft hjemmel til at kræve undersøgelser eller
oprensning.

Sådan fungerer forsikringsordningen
Med bekendtgørelsen får miljømyndighederne mulighed for at give
ejere af villaolietanke et påbud om at undersøge og eventuelt oprense
forureninger fra olietanke, der konstateres efter den 1. marts 2000. Det
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kan ske, uanset om ejeren af olietanken selv er skyld i forureningen
eller ej. Reglerne gælder for de ca. 350.000-400.000 olietanke på
under 6.000 liter, der bruges til at varme boliger op med rundt om-
kring i Danmark.

Ejerne af villaolietanke skal være omfattet af den obligatoriske
forsikringsordning. Forsikringen dækker de udgifter, som det koster at
få renset op efter en olieforurening. Ejerne af villaolietanke sikres
altså mod store økonomiske byrder, hvis deres olietanke lækker olie.

Olieselskaber, som leverer fyringsolie i Danmark, er gået sammen om
forsikringsordningen og betaler udgifterne. Topdanmark Forsikring
administrerer ordningen. Ejere af villaolietanke skal orientere både
kommunen og Topdanmark Forsikring A/S, hvis de opdager en forure-
ning fra deres olietank efter den 1. marts 2000. Olieselskaberne
informerer selv deres kunder om den nye forsikringsordning.

Pjecen „Få din olietank miljøtjekket“ kan bestilles i Miljøbutikken, tlf.
3395 4000, eller se Miljøstyrelsens hjemmeside på internettet,
www.mst.dk.
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Strøtanker ved havebordet .....
af Boe Andersen

Endnu en generalforsamling er overstået. Det var vel nok en af
historiens korteste generalforsamlinger. Men med overskud - både på
foreningens regnskab og på hovedistandsættelsens regnskab - er der jo
ikke grundlag for de store mishagsytringer, men åbenbart heller ikke
for positive tilkendegivelser over bestyrelsens arbejde.

I år skulle der vælges to nye suppleanter til bestyrelsen, og sædvanen
tro breder der sig en stilhed i salen, der kunne gøre enhver sognepræst
misundelig. Dog var Mogens Hansen hurtig på banen til at melde sig,
og du skal være hjertelig velkommen i bestyrelsesarbejdet sammen
med John Nielsen, der åbenbart ikke kunne undvære det.

Ved generalforsamlingen var 40 medlemmer repræsenteret; det er
under 10% af foreningens medlemmer. 10% af foreningens interesse-
rede medlemmer, der havde mulighed for at præge foreningen, dog
uden at dette skete. Foreningen har ellers penge på kistebunden til
mindre projekter eller arrangementer.

Nu hvor jeg fik nævnt arrangementer, synes jeg lige jeg vil nævne
vinsmagningsarrangementet sidste efterår. Når dette arrangement
afholdes af FDB’s butikker, er det en enorm succes og noget af et
tilløbsstykke. Derfor besluttede vi at afholde vinsmagning i samar-
bejde med SuperBrugsen på Tårnby Torv eksklusivt for Grønnehaves
medlemmer. Desværre modtog vi kun 6 (seks!?) tilmeldinger til arran-
gementet, hvorfor det desværre måtte aflyses. I bestyrelsen har vi flere
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gode ideer til arrangementer for foreningens medlemmer, men på
baggrund af interessen for førnævnte arrangement, er ideerne lagt i
mølposen indtil videre.

Et arrangement, vi dog har succes med, er fastelavnsfesten. Den blev
i år holdt i Amagerhallen, hvor vi i sidste øjeblik måtte flytte over, da
gulvet i gymnastiksalen på Tårnbygårdsskolen skulle renoveres. Vi var
ca. 150 mennesker samlet til en festlig fastelavnsformiddag, hvor der
blev drukket kaffe og sodavand, der blev spist fastelavnsboller og
appelsiner i lange baner, fire tønder fyldt med flødekarameller fik vi
slået i stykker med flotte præmier til følge, og alle børnene - hvor
rigtig mange var flot klædt ud - kunne gå glade hjem med en kæmpe
godtepose efter en flot fest arrangeret af Anette Cronberg og hendes
familie.

Apropos børn, så var jeg forleden henne i børnehaven, hvor pædago-
gen møjsommeligt havde givet lille Peter sko på:
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- „Så, lille Peter, nu har du fået dine sko på.“
- „Det er altså ikke mine sko.“
Pædagogen binder skoene op og tager dem af ham, da han udbryder:
- „Det er min søsters, men jeg har fået lov til at låne dem.“

Nu er jeg nok ved at have brugt min kvote til at skrive i bladet, som
jeg vil anbefale andre af foreningens medlemmer til også at gøre. For
der må da sidde nogen derude i forårssolen, der har en mening om et
eller andet, der kunne interessere os andre. Hvad siger I f.eks. til, at vi
fremover afsætter 10.000 kr. på budgettet til afholdelse af forenings-
arrangementer?
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INDSAMLING AF STORSKRALD OG HAVEAFFALD
(uddrag af kommunens husstandsomdelte folder)

Fortovsafhentning ved parcelhuse, rækkehuse m.v.

Fra den 1.1.2000 har affaldet skullet sorteres i følgende affaldstyper:

Elektronikaffald

Jern og metal

Haveaffald (sække skal ikke bindes, og haveaffald skal ikke i plastsække)

Storskrald (kasserede indbo-genstande som ikke har været nagelfaste.
Nedrivningsaffald eller jord og sten medtages ikke).

Der er ingen begrænsninger på antallet af enheder, der afhentes, men vægten pr.
enhed må ikke overstige 40 kg. Længden af stænger, grene o.l. må ikke overstige
150 cm, og diameteren af et bundt må ikke overstige 50 cm.

Af hensyn til den senere behandling må affaldstyperne ikke blandes sammen.

Affald, der ikke er sorteret eller emballeret korrekt, medtages ikke. Affaldet skal
være stillet frem på afhentningsdagen inden kl. 5 og tidligst dagen før.

Affaldet afhentes én gang om måneden på den samme dag.

Afhentningsdagen er ikke ændret og kan oplyses af Miljøafdelingen.

Spørgsmål om sortering af affald kan rettes til Miljøafdelingen på
tlf. nr. 3247 1536.

Spørgsmål om afhentning af affald fra storskrald- og haveaffalds-
ordningen kan rettes til HCS A/S Renovation på tlf. nr. 4329 9864.
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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 Vore medlemmer kan vederlagsfrit benytte containerne
Vægterparken 32 A på genbrugspladserne onsd., torsd. og fred. kl. 10-18
Præstefælledvej 5 samt lørd. og sønd. kl. 10-16. Mindre mængder kemi-
Ugandavej 71 kalieaffald kan afleveres på modtagepladsen, Præste-

fælledvej 5.


