
Frederiksgaardens Grundejerforening 
Referat af ordinær generalforsamling 2007 
 
Afholdt torsdag 29. marts på Bellahøj Vandrehjem 
 
Dagsorden i.h.t. indkaldelsen 
 
Ad 1: Valg af dirigent 
Dirigent: Hans Schwarzer (Bellisvej 4) 
 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
Fremmødte: Primulavej 1,5,10,11B; Tulipanvej 6; Bellisvej 2,4,8,16,17; Lupinvej 10, 12, 14, 17; 
Gyvelvej 5, 9; Mimosavej 8, 10. 
 
Ad 2: Formandens beretning 
Ejerskifter fremgår af medlemsoversigt udsendt med indkaldelsen 
 
Kort beskrivelse af nybyggeri på Lupinvej 19. Opførelse af fire ejerlejligheder har givet 
anledning til en del korrespondance med Københavns Kommune, da byggeriet har krævet en 
udstykning af grunden i 2 matrikler. Selve byggeriet har krævet en dispensation fra 
byplansvedtægten vedrørende afstanden mellem en ejendom og skel (hvilket ikke kunne 
overholdes, da skellet går ned midt gennem bygningen). Kommunen har (efter overvejelser om 
opførelse af to bygninger i stedet for én) valgt at give denne dispensation, og foreningen har 
taget dette til efterretning. Byggeriet vil have samme højde som den oprindelige bygning. 
Byggeriet har givet anledning til en del gener, der alle er lovet udbedret på bygherrens regning.  
 
Der har været et problem med en rendestensbrønd på Bellisvej, hvor 
skaden kan skyldes en forudgående underminering. Der er på den 
baggrund indgået aftale om at grundejerforeningen betaler halvdelen og 
bygherren halvdelen af de forventede 16000 kroner udbedringen vil koste. 
Bestyrelsen vil snarest gennemføre en foreløbig opgørelse af skaderne 
med bygherren for at nå til enighed om udbedring.  
 
En rendestensbrønden ved Mimosavej 2 er repareret, efter et hul i vejen 
viste at den var defekt. Desværre fortsætter vejen med at synke, så der er stadig noget galt. 
Problemet tages op med entreprenøren.  
 
Formanden redegjorde endvidere for nødvendig udbedring af andre vejanlæg (stolper, skilte, 
mindre huller, fliser etc).  
 
Kommuneteknik fejede vores rendestene i forsommeren og det gentages i år. 
 
Vi har ikke hørt fra Kommunen om vores bump lever op til kravene i det cirkulære der træder i 
kraft august 2007. Et medlem henledte opmærksomheden på muligheden for at indkøbe 
præfabrikerede ”bump”, hvis/når de nuværende bump skal udskiftes. 



 
Affaldskurvene har fungeret fint. Primulavej/Tulipanvej tømmes fremover af Mickael Bille 
Bjørn, Tulipanvej 4. 
 
Vi oplever stadig problemer med ustabil elforsyning. En fejl skulle være udbedret, men der er 
stadig medlemmer af grundejerforeningen der oplever problemer. 
 
Vi havde ingen vejfest i 2006. 
 
Foreningens Jubilæumsbog fra 1993 er nu på hjemmesiden som PDF-fil. 
 
Ad 3: Nyt fra Grøndals Lokalråd ved Bo von Eyben 
Vanløse Lokal Udvalg er et nyt organ, der med økonomisk støtte fra kommunen, vil skulle 
varetage borgernære interesser. Set i lyset af dette har Grøndal Lokalråd valgt at neddrosle 
aktiviteterne, og en række personer vil i fremtiden lægge deres arbejdsindsats i lokaludvalget. 
 
Bo von Eyben gjorde rede for en del af det arbejde Lokalrådet har udført i 2006, herunder 
arbejdet med at få genåbnet Grøndals-åen, der i dag løber i rør under grøndalsparken, samt 
arbejdet med kommunens problematiske planer om genbrugspladser. 
 
Ad 4: Forslag fra medlemmerne 
Der er ikke modtaget forslag fra medlemmerne 
 
Ad 5: Regnskab 
Kassereren gennemgik regnskabet. 
 
Ad 6: Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, 100 kr. Dette blev vedtaget. 
 
Ad 7: Fastsættelse af bidrag til vejfonden 
Bestyrelsen foreslår uændret bidrag, 500 kr. Dette blev vedtaget. 
 
Ad 8: Valg til bestyrelsen 
Udgåede, rokeringer og to nye bestyrelsessuppleanter gør at den samlede bestyrelse nu er: 
POST:                NAVN:               ADRESSE:        PÅ VALG 
Formand              Steen Bo Nielsen    Tulipanvej 6    ulige år 
Næstformand          Henrik Zangenberg   Lupinvej 12     lige  år 
Kasserer             Adam Konski         Bellisvej 2     lige  år 
Sekretær             Kate Thunedborg     Bellisvej 17    ulige år 
Bestyrelsesmedlem    Niels Elmo          Lupinvej 6      lige år 
Bestyrelsessuppleant Randi Mortensen     Primulavej 5    ulige år 
Bestyrelsessuppleant Christian Steenberg Lupinvej 10     lige år 
Revisor              Esben Lundin        Gyvelvej 9      ulige år 
Revisor              Anette Honoré       Bellisvej 16    lige år 
Revisorsuppleant     Mickael Bille Bjørn Tulipanvej 4    ulige år 
Revisorsuppleant     Morten Eddy         Tulipanvej 13   lige år 
 
 



Grundejerforeningen takkede med et gavekort og langstrakte klapsalver den afgående 
næstformand Bo von Eyben for 25 års meget dedikeret arbejde (og herunder ikke mindst juridisk 
assistance) for foreningen. Den afgående næstformand kvitterede med udvalgte anekdoter fra 
perioden og ønskede foreningen held og lykke fremover. 
Godtgørelse til formand og kasserer justeret til 1600 kr årligt. 
 
 
Ad 9: Eventuelt 
Randi Mortensen (Primulavej 5) bad om råd i en nabostrid angående nedrivning af en havemur. 
Hun blev henvist til at tage kontakt til Hegnssynet (myndighed), da der er tale om ”fælles hegn”. 
 
Et andet medlem spurgte ”hvor stor en losseplads må man egentlig have i sin have?”, med 
henvisning til sin nabo. Bo von Eyben kunne svare, at såfremt der ikke var tale om egentlige 
sundhedsskadelige forhold (f.eks. rotter) sætter den almindelige naboret grænserne – og her skal 
der meget til, for at myndighederne vil gribe ind. Er der rotteplager eller lignende skal 
miljøkontrollen kontaktes. Kontaktdetaljerne findes på hjemmesiden. Foreningen henstiller dog 
til, at alle medlemmer tager hensyn til deres naboer, og holder rimelig orden i haverne. 
 
Ud for Gyvelvej 5 er der et pæretræ i meget dårlig forfatning. Dette vil bestyrelsen se nærmere 
på. 
 
Vejfest: Adam Konski og Esben Lundin vil samle et udvalg. Alle interesserede kan henvende sig 
til de to friske fyre. 
 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og forsamlingen overgik til løs snak og højt 
belagt smørrebrød. 
 
 
Referent: Henrik Zangenberg 
 
 
Referatet er gennemgået og godkendt af: 
 
Steen Bo Nielsen, formand    Hans Schwarzer, dirigent 
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