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ÅRGANG 31 Nr. 2  MAJ 2001

REFERAT AF
G/F GRØNNEHAVES ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

DEN 13. MARTS 2001

1. Valg af dirigent
Foreningens formand, Heinz Rei-
mer, bød forsamlingen velkommen
og foreslog foreningens advokat
Bent Sommer som aftenens diri-
gent, hvilket der ikke var nogen,
der havde noget imod.

2. Formandens beretning
Heinz Reimer supplerede beretnin-
gen, der var trykt i Grønnehave
Nyt, med at bede generalforsamlin-
gen overveje foreningens medlem-
skab af Sammenslutningen af Par-
cel- og Grundejerforeninger i
Tårnby Kommune. Det er nemlig
bestyrelsens tanke at fremsætte

forslag om udmeldelse til general-
forsamlingen næste år, da vi ikke
mener at have den store gavn af
medlemskabet.
Da der ikke var yderligere spørgs-
mål eller kommentarer, anså diri-
genten beretningen for at være ta-
get til efterretning.

3. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen
forslag.

4. Regnskab
Foreningens kasserer havde ingen
kommentarer til årsregnskabet eller
budgettet. Da der heller ikke var
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ANNONCE - SCHEEL & ORLOFF
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nogen fra salen, der havde spørgs-
mål, anså dirigenten regnskab og
budget for vedtaget.
Bestyrelsen foreslog kontingent og
lønninger uændret.
Der var heller ikke nogen medlem-
mer, der ønskede ændringer.

5. Valg af bestyrelse
Da Heinz Reimer ikke ønskede
genvalg, blev Ejgil Solkær, Jerslev
Allé 12, valgt som ny formand for
grundejerforeningen.

Helen Jørgensen, Præstefælledvej
104, blev genvalgt som bestyrel-
sesmedlem.
Nyvalgt blev Anne Sophie Hillem-
ann, Præstefælledvej 106 A, som
bestyrelsesmedlem.

Som ny 1. suppleant blev Ole Kra-
rup Jensen, Vittrup Allé 31, valgt.
John Nielsen, Vittrup Allé 27, blev
genvalgt som 2. suppleant.

6. Valg af revisor
Poul B. Nielsen, Bindslev Allé 1,
blev genvalgt som revisor, og Anne
Sommer, Saltum Allé 13 A, blev
genvalgt som revisorsuppleant.

7. Orientering om hoved-
istandsættelsen
Der var her ingen fra bestyrelsen,

der ønskede ordet, ej heller var der
spørgsmål fra salen.

8. Eventuelt
Helen Jørgensen orienterede om, at
de gamle jernbanesveller på lege-
pladsen var blevet fjernet, samt at
vi stadig kan bruge en hjælpende
hånd med vedligeholdelses-
arbejdet.

Boe Andersen takkede Heinz Rei-
mer for 15 års arbejde som for-
mand for Grønnehaves bestyrelse.
Ligeledes blev Britta Reimer nævnt
for hendes arbejde med Grønne-
have Nyt gennem mange år.

Heinz Reimer takkede af og betro-
ede forsamlingen, at arbejdet med
foreningen havde været spæn-
dende.

Da der ikke var flere, der ønskede
ordet, kunne Bent Sommer hæve
generalforsamlingen kl. 19.35.

Referent: Boe Andersen
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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
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Fastelavn – er mit navn………

Ja, så er fastelavnsfesten overstået, og som altid gik det godt. Vi var jo
mange mennesker, men selv på den snævre plads gik det jo fint. Det er
utroligt, så mange der hvert år støtter fastelavnsfesten, og det er vi selvføl-
gelig glade for.

Vi har allerede på nuværende tidspunkt booket festsalen på Pilegårds-
skolen til næste år, så der skulle være mulighed for at alle så kan få en
siddeplads.

I år var vi omringet af prinsesser, mariehøner, dinosaurer, cowboys, fine
damer, dalmatinere, Rasmus Klump, sommerfugle og en masse andre
flotte udklædninger; ja, selv en tank havde fundet vejen til festsalen. Det
er en fornøjelse hvert år at se, hvor meget der bliver gjort ud af udklæd-
ningen. Dog mangler der jo fortsat, at de voksne også smider
hæmningerne og finder udklædningen frem. Jeg kan jo lige nævne, at vi-
nen var god …..

Dommerne var kommet på en svær opgave, men blev dog enige, og præ-
mierne blev uddelt. Der var præmier til bedste udklædning, kattekonge og
bundkonge hos både børn og voksne.
Næste år bliver vi vist nødt til at beklæde mændenes tønde med jern ind-
vendigt, således at alle mænd bare har en lille chance for at få lov til at slå.
I år røg tønden ned efter de første 6-7 slag!

Men til alle Jer der har lyst til at være sammen til fastelavn igen næste år,
skal allerede nu sætte kryds i kalenderen søndag den 10. februar 2002 kl.
10.00 – 13.00, hvor vi selvfølgelige gentager succesen.

Helen Jørgensen



6

KØB & SALG

Sælges:
Lademanns brune leksikon, bind 1-30.
Samlet pris: 300,00 kr.

Købes:
Velholdt Brio eller Scandia dukkevogn købes.
Pris: Omkring 300,00 - 500,00 kr.

Henvendelse til:
Helen Jørgensen
tlf. 32 51 29 90 eller mail: hejpaj@ofir.dk

Sælges:
1 stk. ny „Lysbro spade“ - kr. 125,00.

Købes:
Brugt cykelanhænger - gerne med gummihjul.

Med venlig hilsen
Ejgil Solkær
Jerslev Allé 12
2770  Kastrup
tlf. (+45) 32 52 80 30
fax (+45) 32 52 84 31
mobil: (+45) 24 62 95 17
e-mail: ejgil.solkaer@teliamail.dk
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ANNONCE - KONGELUNDENS BYGGECENTER

Loppemarked

Inspireret af foråret og iveren for at få ryddet op, har jeg tænkt over om
der mon var tilslutning til at lave et grundejer-loppemarked. Vi kunne jo
bruge legeplads-arealet og medbringe et klapbord og satse på at gøre en
masse gode køb.

Men førend jeg vil gå videre med ideen, og søge om tilladelse m.m., vil
jeg lige undersøge om der var tilslutning, for det er jo ikke så sjovt hvis vi
kun står 2 parceller og prøver at gøre en god handel !

Så hvis du allerede nu ved, at dit loft er proppet med gode sager som er
for gode at smide ud, og at der ikke kan være mere i skuret, ja, så ring
eller mail til mig. Så har jeg mulighed for at få et overblik over om der er
tilslutning til ideen.

Helen Jørgensen
Henvendelse på tlf. 32512990 eller mail: hejpaj@ofir.dk
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Kære genboere!

Som I har kunne læse i de lokale aviser, har vi i løbet af vo-
res første tre måneder på Englandsvej 437 allerede været
udsat for fire indbrud i vort nye bilhus. Det er vi selvfølgelig
de første til at beklage, og vi gør da også, hvad vi kan for at
hindre, at indbruddene fortsætter.

Vi er i fuld gang med at sikre forretningen yderligere og vi
får en rigtig god opbakning fra det lokale politi. Vi ville na-
turligvis også sætte stor pris på, om I vil gøre jer den ulejlig-
hed at kontakte Tårnby Politi på 32 50 14 48, såfremt I ser
eller hører noget mistænkeligt herovre - og alle de henven-
delser, der får betydning for opklaringsarbejdet, honoreres
med 6 flasker rødvin.

Vi håber i øvrigt på et godt naboskab!

Med venlig hilsen

SMC-Biler Amager A/S
Englandsvej 437
2770  Kastrup
32 47 90 00
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ANNONCE - DANSK KLOAKRENOVERING

Kontingentopkrævning

af Boe Andersen, kasserer

Igen er et år gået, og igen har jeg sendt kontingentopkrævninger ud til medlem-
merne, og i lighed med de foregående år fik jeg girokort retur fra vores bude, fordi
adresserne ikke passede med navnet på postkassen.

Jeg må så efterfølgende prøve at opklare årsagen hertil. I nogle tilfælde er folk blevet
gift eller skilt, og et nyt navn kommer på postkassen. I andre tilfælde er ejendommen
overtaget af nye ejere. Men i alle tilfælde ville det være en stor lettelse, om man lige
gad informere grundejerforeningen om div. navneændringer.

Kontingentet er igen i år på kun 300 kr., og sidste rettidige indbetalingsdag var den
1. maj. Det har de fleste husket på, men alligevel er der en del erindringsskrivelser på
vej i postkassen. Sker det herefter, at kontingentet stadig ikke bliver betalt, frem-
sender jeg et anbefalet rykkerbrev med et gebyr på 50 kr.

Dersom der stadig ikke bliver betalt, betragtes det pågældende medlem som udmeldt
af grundejerforeningen, hvilket bliver meddelt Tårnby Kommune. I forbindelse med
kommunens vejsyn, vil kommunen så rette direkte henvendelse til ikke-medlemmer,
dersom der skal foretages reparation eller vedligeholdelse af fortov og kørebane.
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Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup

GRØNNEHAVES BESTYRELSE

Formand Næstformand
Ejgil Solkær Anette Cronberg
Jerslev Allé 12 Vittrup Allé 16 B
32 52 80 30 32 51 15 87
ejgil.solkaer@teliamail.dk cronberg@post11.tele.dk

Kasserer
Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

boe.andersen@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Helen Jørgensen Anne Sophie Hillemann
Præstefælledvej 104 Præstefælledvej 106 A
32 51 29 90 32 50 64 74
hejpaj.ofir.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 70 13 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 46 06 30

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.


