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Referat af  
Grundejerforeningen Grønnehaves 

ordinære generalforsamling 
torsdag den 7. marts 2002 på Pilegårdsskolen 

 
Dagsorden: 
 

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

a) aflæggelse af regnskab for 2001 
b) forelæggelse af budget for 2002 
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 (Ole Krarup modtager ikke genvalg) 
    (John Nielsen modtager genvalg) 

6. Valg af revisor 
a) valg af revisor (Vibeke Rasmussen modtager genvalg) 
b) valg af revisorsuppleant (Anne Sommer modtager genvalg) 

7. Eventuelt 
 
 

Referatet er godkendt af: 
 

G/F Grønnehaves formand 
Ejgil Solkær 
Jerslev Allé 12 
2770 Kastrup    ..................................................... 
 
Generalforsamlingens dirigent 
Heinz Reimer 
Munkebjergvej 93 A 
2770 Kastrup    ..................................................... 
 
    Referent: 
G/F Grønnehaves næstformand 
Anette Cronberg  
Vittrup Alle 16 B 
2770 Kastrup    ..................................................... 
 
 
 
Grundejerforeningen Grønnehaves bestyrelsen: 
Formand  Ejgil Solkær  Jerslev Allé 12  32 52 80 30 
Kasserer  Boe Andersen  Estvad Allé 1  32 50 90 30 
Næstformand  Anette Cronberg  Vittrup Alle 16 B  32 51 15 87 
Bestyrelsesmedlem  Helen Jørgensen  Præstefælledvej 104 32 51 29 90 
Bestyrelsesmedlem  Anne Sophie Hillermann Præstefælledvej 106 A 32 50 64 74 
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Der var mødt 35 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 
 
 Foreningens formand Ejgil Solkær, bød forsamlingen velkommen, og da foreningens 

advokat Bent Sommer var fejlinformeret om starttidspunktet for generalforsamlingen, 
blev Heinz Reimer valgt som aftenens dirigent, hvilket der ikke var nogen der havde 
noget imod. Desuden sagde Ejgil Solkær tillykke til foreningen som i år fylder 80 år. 

 
2. Foreningens beretning 
 
 Ejgil Solkær supplerede beretningen, der var trykt i Grønnehave Nyt sammen med 

indkaldelsen, med at fortælle forsamlingen at bestyrelsen er i gang med at undersøge 
om foreningens veje kan spærres for tung lastvognskørsel. Desuden nævnte Ejgil 
Solkær, at det er kedeligt at der står byggemateriale i lang tid ud for enkelte parceller i 
foreningen. Det er jo dyrt at rengøre rendestensbrønde. 

 
 Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, anså dirigenten 

beretningen for at være taget til efterretning. 
 
3. Indkomne forslag 

 
Bestyrelsen ønskede forsamlingens afgørelse om medlemskab af  ”Sammenslutningen 
af Grundejer- og Parcelforeninger i Tårnby Kommune”. Forslaget er trykt i Grønnehave 
Nyt. 
 
Der var følgende kommentarer: 
• Formanden nævnte, at han ikke var enig med den øvrige bestyrelse om udmeldelse 

af Sammenslutningen. Sammenslutningen har p.t. ingen planer, men formanden 
mener at foreningen skal være til gavn og hjælp til alle foreninger, hvis behov. 

• Kasseren nævnte, at overskuddet i Sammenslutningen på 1,3 mio. sidste år blev 
udloddet til foreningerne. Grønnehave modtog ca. tkr. 85. Det årlige kontingent 
udgør kr. 3.300.  Boe Andersen som også har siddet i bestyrelsen i Sammenslut-
ningen har endnu ikke hørt om forslag fra foreningen som kunne være til gavn for 
Grønnehave. Derfor anbefalede Boe Andersen udmeldelse af Sammenslutningen. 

• Heinz Reimer var glad for at forslaget endeligt er taget op. Grønnehave har aldrig 
haft problemer, som Sammenslutningen har været involveret. Vi er store nok til at 
gå direkte til kommunen. 

• Vibeke Rasmussen spurgte om Sammenslutningen var orienteret om forslaget. De 
har modtaget Grønnehave Nyt. De burde i så fald have sendt en repræsentant til at 
tale deres sag. 

 
Herefter stemte forsamlingen ved håndsoprækning. Det blev enstemmigt vedtaget at vi 
melder os ud af Sammenslutningen.  
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4. Regnskab 
 

Boe Andersen gennemgik regnskabet som var trykt i Grønnehave Nyt. Der var en 
bemærkning til posten refusion, snerydning. Boe Andersen forklarede, at det var 
Hjallerupvangs andel af den samlede regning. Der var ikke flere kommentarer og 
dirigenten betragtede herefter regnskabet for taget til efterretning. Ligeledes anså 
dirigenten budgettet for 2002 for godkendt som det foreligger, da der ingen 
kommentarer var. 
 
Kontingent og lønninger forbliver uændrede, da der ingen ændringsforslag var. En 
enkelt fra salen mente dog at lønninger/honorarer skulle nedsættes. Boe Andersen 
forklarede, at lønningerne har været de samme de sidste mange år. Ingen andre i salen 
syntes at bestyrelsen får for meget i honorar. Tak for opbakningen. 
 

5. Valg af bestyrelse 
 
Boe Andersen og Anette Cronberg blev genvalgt som henholdsvis kasserer og 
næstformand. 
 
Da suppleant Ole Krarup ikke ønskede genvalg, blev Heinz Reimer, Munkebjergvej 93A. 
valgt som suppleant. Endvidere blev John Nielsen, Vittrup Alle 27 genvalgt som suppleant. 
 
6. Valg af revisor 
 
Revisor Vibeke Rasmussen og revisorsuppleant Anne Sommer blev begge genvalgt. 
 
7. Eventuelt 
 
Der blev spurgt hvad vi skal gøre ved alle rævene og kattene i foreningen. Bent Sommer 
nævnte, at Tårnby Kommune har en ordning mod skadedyr. Først om fremmest skal man 
lade være at fodre dem. Bent Sommer har overvejet at skrive indlæg i Grønnehave Nyt om 
emnet. 
 
Helen Jørgensen fortalte om legepladsen. Vi forsøger at lave ordning så græsplænen bliver 
slået og ukrudt på petanquebanen fjernet. Desuden bliver der afholdt arbejdsweekend den 
25.-26. maj 2002. Der bliver naturligvis arrangeret kaffe, te, kage til de voksne og godter til 
børnene. 
 
Boe havde modtaget forslag fra Helge Dybdahl, Ingstrup Alle 23 B, dog var forslaget 
modtaget så sent at det ikke kunne blive behandlet på generalforsamlingen i år. Forslaget 
omhandler bredbånd/fællesantenne. Boe oplæste forslaget. Helge Dybdahl er blevet 
opfordret til via Grønnehave Nyt at spørge om interesse for emnet. 
 
Anne Sophie Hillemann nævnte, at vi igen i år vil arrangere sommerfest i august, med 
kræmmerpladser osv. Desuden påtænker vi at lave juleklippe/klistre dag i slutningen af 
november.  
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Der blev fra salen opfordret til at grundejerne benytter deres indkørsler til parkering og ikke 
parkerer på Præstefælledvej. Nogen mente at det var en fordel at parkerer på vejen, så 
behøver vi ikke lave stillevej. Konklusionen var at der bliver kørt for stærkt på 
Præstefælledvej og bestyrelsen blev opfordret til at kontakte politimesteren om opsætning 
af fartkontrol. 
 
Der blev spurgt hvor mange parkeringspladser hver parcel skal have. Bent Sommer nævnte 
at for eksisterende byggeri, har Kommunen ingen hjemmel til at forlange at der skal 
oprettes parkeringspladser. Ved nybyggeri skal der være 2 parkeringspladser pr. parcel. 
 
Der er stadig problemer med parkering ved Tårnbygaardsskolen om morgenen. Bestyrelsen 
bør rette henvendelse til politiet om skiltning ved skolen. 
 
Bestyrelsen har haft rettet henvendelse til Kommunen vedrørende jordvolden ved 
Englandsvej/Brønderslev Allé. Jordvolden er forurenet af 2. grad, og det er ikke nok til at 
forlange den fjernet. 
 
Da der ikke var flere som ønskede ordet, kunne Heinz Reimer takke for god ro og orden og 
hæve generalforsamlingen. 
 
 


