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 Referat af 
Grundejerforeningen Grønnehaves 

ordinære generalforsamling 
torsdag 27. marts 2008 på Pilegårdsskolen 

 
 
 
Dagsorden: 
 
1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Indkomne forslag 
4) Regnskab 

a) aflæggelse af regnskab for 2007 
b) forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent og lønninger for 2008. 

5) Valg af bestyrelse 
a) valg af kasserer (bestyrelses foreslår Torben Hansen, Præstefælledvej 90B) 
b) valg af næstformand/kasserer (vakant) 
c) valg af to bestyrelsessuppleanter. (Ole Nielsen modtager genvalg) 

6) Valg af revisor 
a) valg af revisor (Vibeke Rasmussen modtager genvalg) 
b) valg af revisorsuppleant (Willy Schneider modtager genvalg) 

7) Eventuelt. 
 
 
Generalforsamlingens dirigent 
Hans Petersen 
Søgade 2 
2791 Dragør  ………………………………………………. 
 
Referent: 
G/F Grønnehaves sekretær 
Ole Nielsen 
Vårvej 7 
2770 Kastrup   ……………………………………………… 
 
 
Grundejerforeningen Grønnehaves bestyrelse: 
 
Formand Helge Dybdahl Ingstrup Alle 23 B 32 51 19 12 
Kasserer Torben Hansen Præstefælledvej 90B 35 13 08 04 
Næstformand Willy Schneider Vadum Alle 19    32 51 83 72 
Bestyrelsesmedlem Jørgen Sommer Jerslev Allé 16  32 51 32 46 
Bestyrelsesmedlem Ole Falster Præstefælledvej 90 A 32 50 85 76 
 
Der var mødt 43 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen 
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1. Valg af dirigent 
 
Foreningens formand, Helge Dybdahl, bød forsamlingen velkommen til generalforsamling 
og foreslog Hans Petersen som aftenens dirigent. Dette var der ingen der havde noget imod, 
hvorpå Hans Petersen var valgt. 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til 
formanden. 
 
2. Formandens beretning 
 
Helge fik ordet. Helge henviste til den skriftlige beretning som var uddelt sammen med 
indkaldelse. Derudover var der nogle punkter som Helge ville supplere med idet han 
beklagede at han på grund af tekniske problemer ikke kunne vise hjemmesiden og bød 
herefter velkommen til de nye medlemmer af foreningen.. 
  
a) DONG graver i vort område og mange er interesseret i at vide hvornår vi får kabel-TV/ 
fællesantenne. Vi får det, men jeg kan ikke sige hvornår. DONG er i Storkøbenhavn i gang 
med at udskifte og nedgrave elledninger over en 5-årig periode og lægger samtidig fibernet 
ned hvorefter vi vil blive tilbudt opkobling til TV og internet. Området omkring 
Munkebjergvej har fået kabler nedgravet men har endnu ikke fået noget tilbud om 
opkobling. Jeg kan ikke sige hvornår vi vil få tilbud om opkobling. Men kan kun sige at vi 
får det. Jeg er blevet oplyst om at der ikke vil blive gravet mere ned i Tårnby kommune i år, 
så det bliver ikke før til næste år. 
 
b) Bestyrelsen har i år måtte sige farvel til Anette Cronberg som er flyttet til Kastrup 
hvorefter Ole Nielsen, som var suppleant, har overtaget sekretærposten midlertidigt.  
Anette har været medlem af bestyrelsen i 12 år og har lavet et stort arbejde. 
 
c) Vi vil i løbet af indeværende år få malet på legepladsen samt udskiftet sandkassen 
ligesom der er nogle små reparationer af fortovene som skulle have været lavet, men den 
mand vi havde en aftale med har ikke lavet det så vi må finde en anden til det arbejde. 
 
d) Så skal jeg sige det som jeg plejer, hvis I ser nogle rotter så meld det til kommunen for 
ved min sidste henvendelse til Jytte Boller sagde hun at det ikke var rotter, men mosegrise. 
Bestyrelsen kan ikke gøre mere så grundejerne må selv ringe til teknisk forvaltning når de 
ser rotter. 
 
Dirigenten gennemgik herefter formandens skriftlige beretning og spurgte forsamlingens 
om der var kommentarer hertil. 
 
Willly Schneider, Vadum Alle, var interesseret i at vide om foreningen har en aftale om 
snerydning da han syntes det var en stor omkostning for en dags snerydning. 
 
Boe oplyste at vi har en fast aftale med en entreprenør om snerydning og at beløbet er det 
samme uanset hvor mange gange han skal ud at køre. 
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En grundejer stillede spørgsmål omkring sikkerheden på legepladsen og nævnte klipning af 
tjørnehækkene. 
 
Helge nævnte at vi har et samarbejde med kommunens gartnerafdeling som kun har 
arbejdet med vedligeholdelse af legepladsen, hvorfor han foreslog at vi selv må lave en 
aftale om klipning. 
 
Der var ikke flere bemærkninger til den skriftlige og mundtlige beretning. 
 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
3. Indkomne forslag 
 
Ricki Morey, Ilbro Alle 15 C havde stillet følgende forslag: 
”Bestyrelsen skal inden næste generalforsamling indhente overslag for etablering af 
hastighedsdæmpende foranstaltninger på Præstefælledvej”. 
 
Inga Andersson, Ingstrup Alle, var enig i at det var en god ide, men var betænkelig ved at 
trafikken så ville blive ledt over på andre veje. 
 
En grundejer fra Jerslev Alle var enig i der var problemer, men var betænkelig ved at 
etablere ”bump” og foreslog at man arbejdede hen mod en hastighedsgrænse på 40 km i 
timen samt en åbning ud til Ugandavej fra Hjallerup Alle. 
 
Ole Falster understregede at der ikke var tale om ”bump”, men hastighedsdæmpende 
foranstaltninger og var af den opfattelse at der uanset åbning ved Ugandavej ville blive kørt 
hurtigt på Præstefælledvej og foreslog at bestyrelsen skulle undersøge hvilke muligheder 
der er og nævnte i den forbindelse vejskilte og fotofælder. 
 
En grundejer fra Hjallerup Alle kunne ikke tilslutte sig forslaget om åbning af Ugandavej 
men opfordrede grundejerne til at lære deres børn at køre ordentligt på cykel. 
 
Toni Andersen, Vadum Alle, mente at beboerne i Grønnehave skulle tænke over selv at 
sætte farten ned og foreslog at beboerne på Præstefælledvej parkerede deres biler på egen 
grund så børnene blev lettet i deres kørsel til og fra skole. Toni oplyste endvidere at 
forslaget tidligere har været rettet til politiet hvor man fik et klar nej, hvorfor han hvis 
forslaget kom til afstemning ville stemme imod. 
 
Helge nævnte at bestyrelsen intet har imod at undersøge hvilke muligheder der er og hvad 
det vil koste og understregede at der ikke er truffet nogen beslutning. Helge sluttede med at 
han personligt ikke ville gå med til en åbning mod Ugandavej. 
 
Forslaget kom herefter til afstemning og blev vedtaget med et stort flertal og det blev 
overladt til bestyrelsen at undersøge de forskellige muligheder. 
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4. Regnskab 
 
Boe kommenterede det udsendte regnskab med at der ikke var sket de store ændringer i 
forhold til tidligere år. Der er et lille overskud. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Budgettet ligner også sig selv. Kontingent og løn til bestyrelse foreslås uændret. I forhold 
til tidligere år er tilskud til ”De gamles jul og skovtur” strøget i budgettet da vor forening 
ifl. Boe stort set er den eneste forening der bidrager hertil. 
 
Helge fulgte op på dette med at nævne at vort tilskud udgør ca. 50 øre pr. deltager og det er 
kommunen og brugerne der afholder omkostningerne til arrangementet. 
 
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 
 
5. Valg af bestyrelse 
 
a) valg af kasserer. Torben Hansen blev valgt 
b) valg af næstformand/sekretær. Willy Schneider blev valgt 
c) valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Ole Nielsen blev genvalgt og som ny suppleant blev 
Rasmus Jørgensen valgt. 
 
6.  Valg af revisor 
 
a) valg af revisor. Vibeke Rasmussen blev genvalgt 
b) valg af revisorsuppleant Boe Andersen blev valgt 
 
7. Eventuelt 
 
Dirigenten orienterede forsamlingen om at dette ikke er et diskussions punkt. 
 
Helge opfordrede medlemmerne til at benytte sig af foreningens hjemmeside og oplyste om 
der var lagt et nyt matrikelkort frem som man kunne se på.   
 
Helge kom herefter ind på at John Nielsen har måttet stoppe på grund af sygdom og han 
ville tage hjem til John og give ham et par flasker for hans store indsats i foreningen. 
 
Helge talte om Boe og hans store indsats i foreningen og omtalte hans store indsats i 
forbindelse med hovedistandsættelsen af vore veje og overrakte ham blomster og en lille 
gave herfor.  
 
Boe takkede forsamlingen for 20 gode år med ros og kritik og kom også ind på den store 
opgave med hovedistandsættelsen som han omtalte som et spændende projekt og det var 
hans opfattelse at alle var tilfredse med de veje vi har fået.  
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Helge sluttede med at omtale at han og Boe også havde været hos Anette Cronberg og 
takke hende for den store indsats hun havde gjort i foreningen. 
 
Der var ikke flere bemærkninger til eventuelt og dirigenten afsluttede generalforsamlingen 
med at takke for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  


