
 

 

 

 

 

                                                    Referat af 

                                     ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

                                                        i 

                               FREDERIKSGAARDENS GRUNDEJERFORENING 

                                            afholdt den 24. marts 1992 

 

 

 

 

Ad pkt. 1: Valg af dirigent 

 

Rud Møller-Jørgensen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt, og at 17 parceller var repræsenteret. 

 

Ad pkt. 2: Formandens beretning 

 

Der er i årets løb sket ejerskifte på Lupinvej 10, Bellisvej 19 og Gyvelvej 11. 

 Vedrørende sager, der blev drøftet på sidste års generalforsamling, blev følgende oplyst: 

 

a) Svinget på Primulavej er blevet tydeliggjort ved opsætning af skilt på det beplantede 

område, men det har næppe løst problemet. Grøndal Lokalråds trafikudvalg har taget sagen op 

og forhandlet med kommunens trafikkontor, der vil undersøge, om der kan gøres mere. 

 Trafikudvalget har samtidig støttet det projekterede anlæg af cykelsti på Primulavej. 

 

b) Det ville koste ca. 11.000 kr. at gøre opkørslen på de nye bump mindre stejl. Da en 

ændring af udformningen desuden ikke kan anses for nødvendig, gøres der ikke videre ved 

sagen. 

 

c) Parkering ved vejspærringen på Bellisvej er ikke ulovlig. Det ville koste ca. 6.000 kr. at 

gøre den ulovlig ved opsætning af skilte med parkeringsforbud. Bestyrelsen har derfor i stedet 

henstillet til beboerne ikke at parkere ved vejspærringen, og det synes at have løst problemet. 

 



d) Der arrangeres igen i år opstilling af container og fælles udbringning af sand (se vedlagte 

besked herom). 

 Der blev desuden gjort opmærksom på muligheden for at komme af med affald på 

lossepladsen på Rentemestervej 5 (se vedlagte brochure). 

 

e) Firmaet Ejendomsservice har opsagt kontrakten om snerydning. Der er blevet indhentet 

tilbud fra en række entreprenører, og det bedste tilbud (fra Hoffman & Sønner) er blevet 

accepteret. Det er blevet præciseret, at der ikke må bruges salt. 

 

f) Bestyrelsen arbejder videre på udgivelse af et jubilæumsskrift, der skal være færdigt til 

foreningens 75-års jubilæum i 1993. Det er vanskeligt at finde fotos m.v. fra kvarterets 

udbygning i 20'erne og 30'erne. Ingen medlemmer har hidtil reageret på opfordringen til at 

finde gamle billeder frem, og opfordringen blev derfor gentaget. 

 

 

Følgende nye sager blev omtalt:                

 

a) En klage over ukrudt på fortovsarealer førte til en henvendelse til 9 grundejere om 

rydning af ukrudtet. Generelt tiltrænges der en større indsats fra grundejerne. Både efter 

vedtægterne og lovgivningen har man pligt til at holde fortovsarealer fri for ukrudt. 

 Der blev rejst spørgsmål, om græs kan betragtes som ukrudt, men den almindelige 

holdning var, at denne løsning ikke kan anbefales, da det vil kræve en endnu større indsats at 

holde græsset i pæn stand. 

 Renovering af fortovene (især med genopretning af kantsten ved støbning i beton) kan 

først sættes i værk, når gælden til kommunens gadevedligeholdelseskontor er blevet nedbragt. 

Bestyrelsen vil tage kontakt til kommunen for at høre, hvornår arbejdet kan sættes i gang. 

 

b) Der har været gennemført naboorientering vedrørende K.A.B.'s projekt om nedrivning af 

Grøndal Bio og opførelse af 24 ældreboliger på grunden. Høringsfristen udløb d. 17/2. Projektet 

blev gennemgået ved hjælp af "overheads". Grundejerforeningen har i sin høringsskrivelse ikke 

haft indvendinger mod, at der gives dispensation fra byplanvedtægten, således at der kan 

indrettes mere end 2 boliger på Lupinvej-delen af grunden, idet det afgørende er, at der ikke 

bliver bygget på mere end 1/4 af grunden. 

 Derimod har grundejerforeningen mod projektet indvendt, 

 at til- og frakørsel ad Lupinvej kun kan accepteres for så vidt angår villabebyggelsen på 

Lupinvej-delen af grunden, 

 at der bør indrettes flere parkeringspladser på Godthåbsvej-delen af grunden, 
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 at den planlagte "kørevej" samt parkeringspladserne ikke bør placeres på den del af 

grunden, der vender ud mod Lupinvej 6, men på den modsatte side (dvs. ud mod Texaco-

tanken), 

 at husene bør opføres med mursten, i hvert fald for så vidt angår villabebyggelsen, 

 at arbejdskørsel på grundejerforeningens veje må forhindres/forbydes, og at vejene skal 

fotograferes, inden arbejdet begyndes, af hensyn til dokumentation for evt. skader. 

 

c) Grøndal Lokalråd er blevet etableret i efteråret 1991. Grundejerforeningerne i Grøndal (i 

alt 13) har 2 pladser i lokalrådet, hvoraf formanden sidder på den ene. Kontingentet for 1992 er 

200 kr., der betales af grundejerforeningen. De øvrige grundejerforeninger vil i løbet af foråret 

blive indkaldt til et fællesmøde med henblik på dels at få alle til at betale et tilsvarende beløb, 

dels at overveje, om der skal dannes en paraplyorganisation for grundejerforeningerne eller et 

kontaktudvalg el. lign. 

 

d) Udbygningen af fjernvarmenettet går væsentligt hurtigere end tidligere meddelt. Der vil i 

løbet af 1992 blive ført en hovedledning ned gennem Primulavej, den yderste del af Bellisvej 

samt Lupinvej primært af hensyn til forsyningen af ejendommene på den anden side af 

Sallingvej. Alle parceller på denne strækning vil snart få tilbud om tilslutning til denne 

hovedledning, hvilket i så fald vil ske i slutningen af året. Det drejer sig om følgende: 

 Alle parceller på Primulavej og på Lupinvej; 

 Bellisvej nr. 1-7 samt nr. 2; 

 Bellahøjvej 107-113, dog forudsat, at man kan få tilladelser til at nedlægge ledningen i 

havearealerne. 

 Ifølge planen vil der i 1993 blive lavet stikledninger fra denne hovedledning, således at 

alle grundejerforeningens øvrige medlemmer da vil få tilbud om tilslutning. Hvis denne 

tilslutning viser sig at blive mindre end 50%, må man dog regne med, at man vil nedprioritere 

denne udbygning. 

 For et almindeligt 1-familiehus regner man med en engangsudgift ved tilslutning på ca. 

28.000 kr. Driftsudgifterne er lidt mindre end ved oliefyrsopvarmning, således at besparelsen 

skulle svare nogenlunde til forrentning og afdrag på et lån til installationsudgiften. 

 Både installationspriser og lånevilkår bør undersøges nøje, da der kan være store 

forskelle. Man har navnlig mulighed for at få gode tilbud, hvis grundejerforeningen samlet 

henvender sig til installatører og banker. Der blev derfor nedsat et fjernevarmeudvalg 

bestående af Bo von Eyben, Steen Nielsen og Adam Konski, der fik til opgave at undersøge 

priser og lånevilkår samt at arrangere informationsmøde(r), bl.a. med folk fra 

belysningsvæsenet. 
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 I forbindelse med nedlægningen af stikledninger skal det undersøges, om der kan spares 

noget ved samtidig at tage fat på fortovskantsten m.v. og evt. tillige ændring af bump'enes 

udformning. 

  

 Formandens beretning blev godkendt. 

 

Ad pkt. 3: Forslag fra medlemmerne 

 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

Ad pkt. 4: Regnskab 

 

Det udsendte regnskab blev godkendt. 

 

Ad pkt. 5: Fastsættelse af foreningens kontingent 

 

Kontingentet blev i overensstemmelse med bestyrelsens forslag fastsat til (uændret) 150 kr. 

 

Ad pkt. 6: Fastsættelse af bidrag til vejfonden 

 

Bidraget blev i overensstemmelse med bestyrelsens forslag nedsat til 200 kr. 

 

Ad pkt. 7: Valg 

 

Ordinære valg: 

Der var genvalg af Steen Nielsen (næstformand), Adam Konski (kasserer) og Brita Grøndahl 

Nielsen (bestyrelsesmedlem). 

Der var nyvalg af Vita Damsø (bestyrelsessuppleant), Leif Hansen (revisor) og John P. Larsen 

(revisorsuppleant). 

Ekstraordinært valg: 

Som ny revisorsuppleant (i stedet for Leif Hansen) valgtes Anette le Févre Honoré. 
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 Sammensætningen af bestyrelse/revision er herefter således: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt. 8: Eventuelt 

 

Der blev rejst spørgsmål om arrangementer især for børnene i grundejerforeningen (f.eks. 

tøndeslagning). Bestyrelsen vil ikke påtage sig at stå for sådanne arrangementer, men hvis nogle 

medlemmer vil tage initiativer i så henseende, vil bestyrelsen gerne støtte dem, herunder i form 

af økonomisk støtte inden for rimelige grænser. 

 Det blev endvidere nævnt, at man bør være opmærksom på mulighederne for at opnå 

tilskud til bygningsforbedringer m.v. i forbindelse med fjernvarmeprojektet. 

 

 Da dagsordenen herefter var udtømt, sluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 21.15. 

 

 Referat ved Bo von Eyben 

 

 Referatet gennemgået og godkendt af: 

 

 

              Rud Møller-Jørgensen                                            Bo von Eyben 

                    Dirigent                                                          Formand 


