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Grundejerforeningen
Grønnehave

Estvad Allé 1
2770 Kastrup

Foreningens girokonto:
608-2793

www.groennehave.dk

Grønnehave Nyt udgives af
Grundejerforeningen Grønnehave
der dækker et parcelhusområde

med ca. 450 ejendomme.
Bladet omdeles til foreningens

medlemmer 4 gange årligt.

Annoncer og indlæg til bladet:
Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

e-mail:
boe@32509030.dk

Deadline for næste nummer:
 21. november 2004.

Input

Førstehjælp er måske så meget sagt,
men fakta er, at Grønnehave Nyt
mangler input.

Input fra medlemmerne!
Input fra bestyrelsen!
Input i form af artikler!
Input i form af forslag til indhold!

Sker her for lidt?
Er du informeret nok?
Gider du læse bladet?
Gider du være med til at forme det?

Jeg har en idé!
Vi er 8-10 personer, måske flere,
der mødes fire gange om året til
bladmøde, et møde for hver blad-
udgivelse. Her diskuteres, foreslås,
klippes, underholdes, opleves, inspi-
reres og udvikles de kommende
blade.

Gider du?
Gi’ mig et input, ellers dør bladet!

Boe Andersen
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Ja, endnu engang var fastelavnsfesten en kæmpe succes. Ca. 195 deltog
og det blev en fantastisk festlig formiddag med rigtig mange glade børn
som alle var helt fantastisk udklædt – ja tro mig, der var de mest uhygge-
lige hekse, de sødeste små dalmatinerhunde, troldeunger, ninja tutles, og
en som ikke helt kunne bestemme sig til om han skulle være dame eller en
mand, og så blev det hverken eller men begge dele.

Børnene havde også i år taget deres forventningsfulde forældre, bedste-
forældre og venner med til arrangementet, og jeg tror så sandelig også, at
de syntes det var festligt. Nogle havde endda klædt sig ud i år – kun da-
mer selvfølgelig, for det tør mændene jo ikke – eller også er det ikke sær-
ligt mandigt – hvem ved – måske til næste år – jeg syntes i hvert fald at det
er sjovt.

Det er overvældende og meget dejligt at se så mange, som støtter op om-
kring dette arrangement.

Fastelavnsfesten 2004
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I år startede vi kl. 10.00, hvor Helge Dybdal på bestyrelsens vegne bød
velkommen og præsenterede formiddagens program, som bestod af en
masse tøndeslagning, både for de helt små og de meget store. Den med-
bragte kaffe blev nydt med fastelavnsboller til, og børnene fik naturligvis
sodavand og godteposer.

Til næste år bliver fastelavn afholdt på Pilegårdsskolen søndag 6. februar
2005 kl. 14.00. Så det kan I allerede nu skrive ind i kalenderen. Selvom
der er lang tid til fastelavn er der jo ingen grund til panik. Snart er det
sommer og så holdes der traditionen tro ”SOMMERFEST”, og det er
smadder hyggeligt, så bestyrelsen håber at se rigtigt mange af jer ved
denne lejlighed.

Som nogle af jer kommenterede overfor mig ved fastelavnsfesten, er vi
ved at være rigtigt mange – næsten for mange til dette arrangement. Ja,
flere kan vi faktisk ikke være, og hvordan skal vi kunne begrænse os –
det må vi tænke lidt over, men konklusionen er at vi maksimum kan være
200 personer i festsalen på Pilegårdsskolen, når du skal holde fastelavn.

Måske skal det kun være de der aflevere tilmeldingen til tiden som kan
deltage – Det i sig selv begrænser antallet så vi er langt under 200.
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Og nu kommer så det sure opstød. Husk at dette arrangement bliver ar-
rangeret i fritiden (som for mig og min familie er yderst sparsom og derfor
meget hellig for os), og ja hele familien er involveret i fastelavnsfesten. Og
når man som jeg har lært hjemmefra at man skal have respekt andre men-
nesker og bl.a. deres fritid, ja så kan jeg ikke forstå folks manglende pli.

Vi har forsøgt at dele invitationen ud kort før, eller som i år ca. 3 uger før
fastelavn, men det gør ingen forskel, alligevel er det kun ca. 2/3 af tilmel-
dinger som kommer inden udløbfristen.

VI har ikke en rolig stund i ugen optil fastelavn. Folk ringer på de mest
”undskyld” sindssyge tidspunkter af dagen lige fra lørdag morgen kl.
07.00 til hverdagsaftner kl. 22.30.  Det kalder jeg respekt - host. Og
hvad ringer de om – her er et par eksempler:

• Vi kommer 3 børn og 1 voksen mere end vi i forvejen har tilmeldt
er det ok?
(jeg tænker – inviterer de hele vennekredsen eller hvad)

• Vi er lige kommet hjem fra vinterferie, kan vi nå at tilmelde os?
(jeg tænker – hele 3 uger på ski – ikke særligt sandsynligt vel
- nødløgn)
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• Jeg har glemt, hvor mange jeg har tilmeldt – gider du lige tjekke?
(jeg tænker – få styr på dit liv)

• Kan vi ikke købe kaffe på skolen?
(jeg tænker – du har vel en invitation – hvorfor skal du selv
have kaffe med, hvis du kan købe det på skolen)

• Hvad tid starter det – sedlen er blevet væk?
(jeg tænker – skriv det op i din kalender eller fortæl børnene
det – de skal nok huske det, når du lider af alzheimer light -
få dig et liv)

Spørgsmål – spørgsmål – spørgsmål. Vi har vist hørt det hele, men syntes
ikke det er særligt morsomt – heller ikke som nu at have grimme tanker
om mennesker vi dårligt kender. PLEASE – gider I ikke selv holde styr på
tingene, og fra starten tilmelde jer det korrekte antal – og dermed forstyrre
os mindst muligt.

En uge til at handle ind til 200 personer og lave godteposer til ca. 100
børn er altså ikke for meget.

Måske bliver det til næste år den hårde metode – altså – hvis tilmelding
ikke sker til tiden – BAD LUCK – og meget synd for børnene.

Til slut – undskyld det sure opstød – men jeg føler at det er nødvendigt.

Trods alt glæde jeg og min familie sig til at arrangerer næste års fastelavns-
fest for jer.

Så husk allerede nu at notere fastelavnsfesten i Grønnehave i kalendere 6.
februar 2005 kl. 14.00, og så har I jo rigtig god tid til at tælle op hvor
mange I kommer. Deadline vil som sædvanlig fremgå af indbydelsen.

Anette Cronberg
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Sikke en fastelavnsfest

Vi ses igen til næste år
den 6. februar Kl. 14
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Referat af
Grundejerforeningen Grønnehaves

ordinære generalforsamling
torsdag den 18. marts 2004 på Pilegårdsskolen

Der var mødt 38 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlin-
gen.

1. Valg af dirigent

Foreningens formand Heinz Reimer bød forsamlingen velkommen, og
nævnte at bestyrelsen foreslog Bent Sommer fra Sommer Advokat-
firma som aftenens dirigent. Dette var der ingen der havde noget
imod. Bent Sommer takkede for valget, og bekendtgjorde at general-
forsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning

Der var ingen kommentarer til formandens beretning, og den blev
taget til efterretning.

3. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

4a. Regnskab

Foreningens regnskab var trykt i Grønnehave Nyt. Boe Andersen
havde intet at tilføje. Regnskabet er aflagt og godkendt.

4b. Budget

Budgettet var ligeledes trykt i Grønnehave Nyt. Boe andersen havde
intet at tilføje.
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Jens Buriis, Estvad Alle spurgte, hvorfor der er refusion vedrø-
rende snerydningen.

Boe Andersen, svarede, at der de sidste mange år har været en refu-
sion, idet vi har en fælles kontrakt sammen med grundejerforeningen
Hjallerupvang, og de betaler 10% af de samlede omkostninger vedrø-
rende snerydningenen.

Der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet, som således blev
godkendt.

5.  Valg af bestyrelse

5.a. Boe Andersen blev genvalgt som kasserer.
5.b. Anette Cronberg blev genvalgt som næstformand
5.c. Som suppleanter blev Jørgen Sommer og John Nielsen genvalgt.

6. Valg af revisor

Revisor Vibeke Rasmussen  og revisorsuppleant Anne Sommer blev
begge genvalgt.

7. Eventuelt

Der blev spurgt fra salen, om der er meget nyt med hensyn til hybridnet og
antenne.

Boe Andersen, svarede - det er der ikke. Vi forskede lidt i det sidste
sommer, men økonomien hang ikke sammen. Vi kan ikke konkurrere med
parabol og ADSL osv.

Bent Sommer tilføjede, at det i Nørresminde koster ca. 9.000 kr. at blive
tilsluttet.

Jens Buriis nævnte, at rendesten var blevet fejet og foreningen har betalt
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i dyre domme. På Estvad Alle vra kun den ene side af vejen blevet fejet,
og dette var han naturligvis utilfreds med.

Heinz Reimer svarede, at det muligvis var fordi rækværket var i vejen.
Om alle omstændigheder er det parcelejerens eget ansvar at holde rende-
stenen ren.

Herefter blev generalforsamlingen hævet med Bent Sommers bemærkning:
Sikke pænt I kunne opføre jer.

Generalforsamlingen tog ca. 12 min.

Efterfølgende var der hygge med vin og pølse/ostebord.
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Fællesantenne?

Nej, ikke endnu!

• Vi fik ikke mulighed for at rive alle vores antenner og para-
boler ned.

• Vi fik heller ikke mulighed for at smide parabolreceiveren
ud.

• Vi fik ikke hurtigt Internet til en billigere pris.
• Endnu!

I foråret 2002 dannede en gruppe af interesserede inden for vores grund-
ejerforening en arbejdsgruppe, der ville undersøge mulighederne for Fæl-
lesantenne ikke bare i vores grundejerforening men i et noget større om-
råde med ca. 2000 parcelhuse
(området afgrænset af Englandsvej - Hjallerup Alle/Oliefabriksvej –
Kongelundsvej – Løjtegårdsvej).

(Arbejdsgruppen bestod af: Boe Andersen, Børge Lundsgård, Helge
Dybdahl, Karl-Erik Frandsen og Poul Bo Burkal Sørensen)

Grundejerforeningernes bestyrelser i ovennævnte område blev inviteret til
et informationsmøde på Pilegårdsskolen i september 2002 – her oriente-
rede repræsentanter fra TDC og Telia Stofa om mulighederne for fælles-
antenne i vores område.
Begge firmaer kunne tilbyde fællesantenne projekter der ca. kostede 6000
kr. i etablering og med månedlige udgifter til større eller mindre TV
programpakker fra ca. 100 kr. pr måned op til ca. 300 kr. pr måned.
Det ene firma kunne udover TV delen tilbyde hurtig internetopkobling til
en pris der ville være på ca. halvdelen af hvad der betales for en TDC
bredbåndsopkobling.
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Der var på mødet stor opbakning til arbejdsgruppen om at fortsætte ar-
bejdet med at undersøge muligheden for at etablere fællesantenne i vores
område.

På baggrund af den positive opbakning fra grundejerforeningernes besty-
relser udsendte arbejdsgruppen i efteråret 2002 et spørgeskema til alle
implicerede 30 grundejerforeninger.
Spørgeskemaet skulle kortlægge interessen hos grundejerforeningernes
medlemmer.

Konklusionen på spørgeskemaundersøgelsen blev at der ikke var
tilstrækkelig opbakning til fællesantenne i vores område.

Som et kuriosum kan dog nævnes, at der faktisk var opbakning blandt de
medlemmer, der havde afleveret spørgeskemaet – problemet var bare,
som det ofte er, at kun en begrænset del af de adspurgte havde svaret.
I vores egen grundejerforening var svarprocenten helt nede på 8 %!

Arbejdsgruppen består stadig – og modtager gerne henvendelser og ideer
til hvordan vi kan komme videre.
For selvfølgelig skal vi da have fælles TV og Internet i området!!
Vel i hele kommunen med en intern Tårnby Kanal.

               Helge Dybdahl
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Stemningsbilleder fra årets loppemarked.
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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@mail.dk Kasserer cronberg@mail.dk

Boe Andersen
Estvad Allé 1
32 50 90 30

boe.andersen@post2.tele.dk

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem
Helge Dybdahl Helen Jensen
Ingstrup Allé 23 B Præstefælledvej 104
32 51 19 12 32 51 29 90
helge@dybdahl23b.dk hejpaj@jensen.mail.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)
Tårnby Politi 32 50 14 48
Renovation (HCS) 43 29 98 64
Vandværket 32 50 05 69
Vejbelysning 32 46 06 30

Genbrugspladser Åbningstider: onsd., torsd. og fred. kl. 10-18
Vægterparken 32 A samt lørd. og sønd. kl. 10-16. Mindre mængder kemi-
Præstefælledvej 5 kalieaffald kan afleveres på modtagepladsen,
Ugandavej 71 Præstefælledvej 5.

Grundejerforeningen Grønnehave Foreningens gironummer
Estvad Allé 1 608-2793
2770  Kastrup www.groennehave.dk


