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Referat af G/F Grønnehaves ordinære generalforsamling 
 

Onsdag den 21. marts 2012 på Pilegårdsskolen 
 
 

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

a) Aflæggelse af regnskab for 2011. 
b) Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2012. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

5. Valg af bestyrelse. 
a) Valg af Næstformand (Lena Frydensberg-Holm modtager genvalg) 
b) Valg af Kasserer (Willy Schneider modtager genvalg) 
c) Valg af to bestyrelsessuppleanter (Søren Stahlfest Møller modtager genvalg) 

6. Valg af revisor. 
a) Valg af revisor. (Vibeke Rasmussen modtager genvalg) 
b) Valg af revisorsuppleant. (Boe Andersen modtager genvalg) 

7. Eventuelt. 
 
 

Generalforsamlingens dirigent 
 
 
Erik Bagger     _________________________________ 
 
 
Referent: 
G/F Grønnehaves sekretær 
Lena Frydensberg-Holm 
Skarrildvej 5 
2770 Kastrup ___________________________________ 

 
 
 

G/F Grønnehaves bestyrelse 
Helge Dybdahl  Formand   
Lena Frydensberg-Holm Næstformand 
Willy Schneider  Kasserer  
Rasmus Jørgensen  Bestyrelsesmedlem    
Jørgen Sommer  Bestyrelsesmedlem  
Jesper Kühl Suppleant 
Søren Stahlfest Suppleant 
 
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 
generalforsamlingen og foreslog Erik Bagger som aftenens dirigent. Der var ingen andre 
forslag, og dermed var Erik Bagger valgt. 
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Dernæst gav han ordet til formanden. 
 

2. Formandens og bestyrelsens beretning. 
Helge gennemgik årets opgaver og udfordringer og viste en billedserie med et udpluk af de 
fejl og mangler der udestår på vores gader og fortove. Desuden henviste Helge til den 
skriftlige beretning, som var uddelt sammen med indkaldelsen i Grønnehave Nyt.  
 

Arbejder udført i 2011: 
 
Det der står med kursiv, er tilføjelser efter spørgerunde, som dirigenten tog efter 
beretningen. 
 
Det har igen været et meget travlt år: 
 
Udgravninger / udbedringer: 
 

• YOUSEE gravede ved hjælp af Dansk KabelTV med Kamco som entreprenør. Efter 
sommerferien 2011 meddelte Dansk KabelTV at reetableringerne var udført og man 
betragtede arbejdet som afsluttet. 
Dette kunne vi ikke godkende, da det de havde reetableret ikke var godt nok og der stadig 
udestod meget. Der blev vist en billedserie af foreningens ramponerede fortove, der er blevet 
udsat for Kamco og tidligere af DONG´s entreprenør.  
Der blev også spurgt ind til hvem der var ansvarlig, hvis nogen kom til skade på de veje og 
fortove, der er efterladt i miserabel stand af Kamco og DONG? 
Der er desværre ikke tvivl om, at den enkle grundejer er ansvarlig for evt. skader der sker på 
deres fortov. 
 
Vedligeholdelse: 

• Der er ikke foretaget større reparationer på veje eller fortove i 2011 da vi har afventet 
reetableringerne fra både Dong og Dansk KabelTV 
 
Vandafledning: 

• Regnvandsbrønde med tilhørende regnvandsledninger på Jerslev alle og Svejbæk er alle 
udbedret for at skaffe afløb for regnvand. Desuden er meget højtliggende brønddæksler 
sænket, de udgjorde en sikkerhedsrisiko for fodgængere. 
 
Legeplads: 

• Der er udført mindre reparationer af legeborgen og der er blevet slået græs, fjernet ukrudt og 
trimmet hække. Legepladsen trænger til fornyelse, så vi har indhentet tilbud på en såkaldt 
gratis legeplads, den var desværre slet ikke gratis, så det var ikke interessant i denne 
omgang. Vi håber mange får glæde af legepladsen igen i år, og at vi bliver forskånet for 
hærværk. 
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Arrangementer: 

• Sommerfesten 2011 blev aflyst pga. regn. Loppemarkedet blev afholdt og var en stor succes.  
Loppemarkedet forventes afholdt igen i 2012.  

• Fastelavnsfesten 2011 blev igen et lokalt tilløbsstykke.  
  
Arbejder 2012: 

• Vi vil udfordre Kommunes udstedelse af gravetilladelser, kommunen udsteder 
gravetilladelser uden den selv tager et økonomisk ansvar for arbejdets udførelse 

• Skal Grønnehave blive ved med at betale for vedligeholdelse af Præstefælledvej, uden at 
kommunen eller andre brugere bidrager? 

• Hvordan forholder vi os til de små grundejerforeninger, der løsrev sig ved vej 
istandsættelsen? 
 
Formandens beretninger blev godkendt med klapsalver. 
 

3. Indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

4. Regnskab. 
Kasserer Willy Schneider gennemgik regnskab og budget punkt for punkt. 

a) Aflæggelse af regnskab for 2011. 
Det reviderede regnskab, som kan ses i Grønnehavenyt og på hjemmesiden, blev 

gennemgået. 
Der blev spurgt ind til hvorfor vi ikke har fået nogen renter, af vores indestående. Willy 

svarede at det ikke var rentabelt at investere i obligationer igen for øjeblikket og at det ikke 
har været muligt at få en konto med forrentning. Spørgeren mente at det bør være muligt at 
få i hvert fald nogen renter ind på foreningens indestående. 

 Willy vil forsøge at få placeret foreningens indestående, så der tilskrives renter.   
 

b) Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2012. 
Der blev protesteret imod at bestyrelsen har fjernet indskuddet for nye medlemmer i 
foreningen, da denne beslutning skal træffes af general forsamlingen. Willy forklarede at det 
var meget besværligt og tidskrævende at indkræve de 50 kr. i indskud og at det derfor var 
bestyrelsens forslag at fjerne dette i forbindelse med budgettet for 2012.   
Det blev vedtaget med applaus. 
Da der ikke var flere spørgsmål, konstaterede dirigenten, at regnskab og budget er godkendt. 
 
 

5. Valg af bestyrelse. 
a. Valg af næstformand: Lena Frydensberg-Holm blev genvalgt 
b. Valg af kassere: Willy Schneider blev genvalgt 
c. Valg af to bestyrelsessuppleanter: Søren Stahlfest Møller og Jesper Kühl blev valgt. 

 
6. Valg af revisor. 

a. Valg af revisor: Vibeke Rasmussen blev genvalgt. 
b. Valg af revisorsuppleant: Boe Andersen blev genvalgt. 
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7. Eventuelt. 
Der blev stillet spørgsmål til trafiksituationen på Præstefælledvej i forbindelse med 
parkeringsforholdene for den nye institution på Præstefælledvej 91. Der opstår tit farlige 
situationer på grund af personalets og forældrenes parkering. Helge svarede at bestyrelsen 
har klaget til kommune men nu skriftligt vil klage over den manglende oprettelse af 
parkeringspladser. 
Der blev også rejst kritik af parkeringssituationen i hele Grønnehave, der er mange der 
parkerer på gaderne til stor gene for cyklister og udsyn. Helge svarede at vi kun kan 
opfordre til at folk parkerer på egen grund. 
Slutteligt konstaterede dirigenten at generalforsamlingens dagsorden var udtømt og takkede 
for god ro og orden. 
 
Formanden sagde tak til dirigenten og indbød alle til en bid brød.  

 
 


