
 FREDERIKSGAARDENS GRUNDEJERFORENING 
 
 
 
 
 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1993 
 
 
 
afholdt i Grøndal Pensionistcenter, mandag den 15. marts kl. 19.30, 
med dagsorden i henhold til indkaldelsen, udsendt 27-28 februar. 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
Formanden bød velkommen og foreslog herr Møller-Jørgensen som 

dirigent. Han valgtes uden modkandidat. Dirigenten dokumenterede 
generalforsamlingens lovlige indkaldelse, og det blev ved af-
checkning af medlemslisten konstateret, at 19 parceller var 
repræsenteret på generalforsamlingen. 

 
 
2. Formandens beretning 
 
a)Ejerskifter 
 
Der forelå ingen oplysninger om nye ejerskifter i foreningen. 
 
 
 b)Grøndal Bio 
 
Foreningens indsigelser mod enkelte forhold omkring det planlagte 

ældreboligbyggeri blev ikke besvaret i første omgang, men 
efter en rykker har kommunens Plandirektorat givet oplysning 
om forholdene. Der forelå endvidere en ny tegning over pro-
jektet, som blev omdelt. Heraf fremgår følgende: 

 
-Til- og frakørselsforholdene ved Lupinvej er ændret således, at de 

kun skal dække den del af byggeriet, der ligger på 
Lupinvejsgrunden. Kørevejen forbliver dog ind mod Lupinvej 
6. 

 
-Antallet af parkeringspladser på grunden er øget, og samtidig er 4 

beliggende direkte ud til Lupinvej. Herved reduceres 
trafikken inde på grunden. 

 
-Vores krav om "pæne" byggematerialer er blevet videregivet til 

byggedirektoratet. 
 
-Arbejdskørsel i forbindelse med byggeriet vil i videst muligt 

omfang ske fra Godthåbsvej. 
 
Der er udstedt byggetilladelse til projektet den 19/2 1993, og det 

forventes, at nedrivning af de eksisterende bygninger sker 
inden sommerferien.  

 
En mindre olieforurening er konstateret ved skellet til 

Texacotankens grund, 3-4 meter nede i jorden, men den for-
ventes ikke at ville påvirke byggeriet.  
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 c) Fjernvarme 
 
 I juni 1992 afholdtes et informationsmøde om fjernvarme. Nogle 

parceller har imellemtiden allerede fået fjernvarme 
installeret, og inden udgangen af 1993 forventes alle at have 
mulighed herfor. 38 ud af 64 havde pr. 1. februar 1993 sagt 
ja til at få fjernvarme. Tilslutningspligt over en 9-årig 
periode er siden informationsmødet blevet vedtaget i kommu-
nen. Bedre tilskudsmuligheder fra staten forventes at træde i 
kraft med 50% dækning, dog max. 10.000 kr., af udgifter til 
arbejdsløn. For boliger fra før 1950 uden vandbaseret op-
varmning (centralvarme) er der mulighed for yderligere til-
skud.  

 
Under det allerede udførte fjernvarmearbejde har belysningsvæset 

knækket en stolpe, men har udbedret dette. Vejtræerne, der er 
fjernet ved vejspærringen på Bellisvej, vil blive genplantet 
i løbet af foråret. Den vejbelægning, der er udført, hvor der 
har været gravet, er kun midlertidig. Når hele projektet er 
afsluttet, og jorden har fået tid til at sætte sig, vil der 
blive udført en belægning svarende til den oprindelige. 

Det er aftalt, at bumpene på Tulipanvej og Mimosavej søges udvidet 
til fuld bredde i forbindelse med fjernvarmearbejdet. Mulig-
hed for udglatning af stejle kanter på nogle bump undersøges. 

 
 
 d) Fortove 
 
Renovering af kantsten og fortove er meget dyrt, op mod 700 kr. pr. 

meter. Det er især nedstøbning af granitkantstenene i et 
betonunderlag, der er dyrt. Kommunen har i modsætning til 
tidligere sagt nej til en generel renovering af disse under 
vores nuværende betalingsordning. Der har været udført en 
besigtigelse, hvorefter kommunen har udtalt, at de kun vil 
reparere de værste steder.  

En acceptabel forøgelse af bidraget til vejfonden vil formentlig 
ikke kunne finansiere en generel renovering, men det skal dog 
undersøges, hvad private firmaer tager for det. 

 
Der er observeret dårligt ordnede fortove, og nogle steder 

forsvinder kantstenen ned i skidt fra vejen. 
 
 
 e) Nye sager 
 
-Midterstolpen på Bellisvej er en speciel udgave, der kan 

afmonteres. Dette var oprindeligt krævet af hensyn til 
udrykningskørsel, men det menes nu at være unødvendigt. 
Stadsingeniøren er forespurgt, og der forventes svar i 
løbet af nogle måneder. 

 
-Synderen til en knækket stolpe på Mimosavej er efter et større 

detektivarbejde blevet fundet (olietankvogn) og har betalt 
for en ny. 

 
-Ræveindfangning på Tulipanvej har tilsyneladende afhjulpet generne. 

Firmaet, der har udført indfangningen, har endnu ikke 
fremsendt en regning.  
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-Papirgenbrugscontainerne må ifølge kommunen ikke fremover stå på 

gadehjørner. De flyttes derfor fra hjørnet Bellisvej/-
Primulavej til Bellisvej bag ved afspærringen. 

 
-Miljøbilen kommer til kvarteret for afhentning af farlige stoffer, 

malingsrester og lignende  
   torsdag den 6. maj 
   kl. 15.30 - 15.50 på hjørnet Tulipanvej/Limfjordsvej 
   kl. 16.00 - 16.20 på Mimosavej ved Vinløvsstien. 
 
-Vejtræerne på Bellisvej er gamle og ved at rådne. Det overvejes at 

udskifte disse. Der var en positiv stemning for at have 
vejtræer, også (flere) træer på de øvrige veje. Inden 
næste års generalforsamling undersøges behov og 
muligheder, og der indhentes tilbud fra gartner til 
vurdering af udgifterne. Det blev påpeget, at vedligehol-
delse af træerne er påkrævet, og dette bør sikres af fore-
ningen. Individuel træplantning og betaling er også en 
mulighed, men bør ske i samråd med foreningen. 

 
-Nabostridigheder om forhold, der ikke indebærer overtrædelser af 

foreningens vedtægter, vil bestyrelsen/foreningen ikke 
involvere sig i. 

 
-Etablering af cykelsti på Primulavej er i tankerne hos kommunen, 

men er lavt prioriteret. Lokalrådet støtter tanken. 
 
 
 
3. Navngivning af sti 
 
Navngivning af stien mellem Bellisvej og Limfjordsvej foreslås 

gennemført som et led i fejringen af foreningens 75-års jubilæum 
i år.  

Af de to foreslåede navne blev "Bonderupstien" foretrukket af 
forsamlingen. Begge forslag var i forvejen blevet godkendt af 
myndighederne, dog under forudsætning af, at foreningen står for 
opsætning af skilte. For at nedbringe udgifterne kan skiltene 
sættes på lysmasterne. Nabogrundejerforeningen er forespurgt, 
men har endnu ikke svaret; der skal være enighed om navnet. Det 
blev nævnt, at nogle i dag benævner stien for "Heksestien". Be-
styrelsen arbejder videre med Bonderupstien. 

 
 
4. Jubilæumsskrift 
 
Udfærdigelsen af skriftet er blevet godkendt af kommunen som et 

støttet projekt. Kulturgeograf Karsten Klindt-Jensen forestår i 
samarbejde med foreningen og Brønshøj Museum arbejdet. Han har 
på nuværende tidspunkt gennemgået foreningens materiale samt 
materiale suppleret fra andre kilder.  

Der opfordres endnu engang til alle om at bidrage med interessant 
materiale (især gamle fotos) eller mundtlige beretninger. Der 
kan eventuelt ringes til Karsten på Brønhøj Museums telefon 31 
28 27 22. 

 
Skriftet forventes ikke færdigt på jubilæumsdagen den 15. maj, men 

først til august/september, hvor det vil blive fejret. Tryk-
ningen forventes at komme til at koste ca. 11.000 kr ved 200 
styk af ca. 100 sider.        
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5. Forslag fra medlemmerne 
 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
 
6. Regnskab 
 
Regnskaberne for Foreningen og Vejfonden blev forelagt af kassereren 

og godkendt af forsamlingen. 
 
 
7. Fastsættelse af kontingent til foreningen 
 
Fastholdelse af 150 kr., som var foreslået af bestyrelsen, blev 

godkendt af forsamlingen. Der vil hermed være opbygget en pas-
sende formue til dækning af udgifter i forbindelse med jubilæet. 

 
 
8. Fastsættelse af kontingent til vejfonden 
 
Bestyrelsens forslag om nedsættelse til 100 kr. blev trukket 

tilbage, eftersom der blev foreslået fastholdelse af de nuværen-
de 200 kr. Dette med tanke på den omtalte eventuelle vejtræs-
plantning. Forslaget på 200 kr. blev godkendt. 

 
 
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Valgene foregik uden modkandidater til de i indkaldelsen foreslåede, 

som alle var genvalg. 
 
 
  Formand     Bo von Eyben 
  Bestyrelsessekretær  Bo Kjeldgård 
  Bestyrelsessuppleant  Mark Zweig 
  Revisor     Kirsten Kühnel 
  Revisorsuppleant  Anette le Févre Honoré 
 
 
Formanden oplyste i den forbindelse, at han egentlig ikke ville have 

søgt genvalg, og at han kun fortsætter på posten i 1 år. 
Derefter forventes Steen Nielsen at blive bestyrelsens kandidat 
til posten. Endvidere meddeltes det, at Bo Kjeldgård ikke fort-
sætter som sekretær ud over den 2-års periode, han nu er valgt 
til. Der blev derfor efterlyst nye kandidater til de forskellige 
bestyrelsesposter. Interesserede bedes henvende sig til for-
manden. 

 
 
10. Eventuelt 
 
På forespørgsel berettede formanden om Grøndal Lokalråd, hvor han 

også er formand. Blandt andet om hvordan kommunens cykelsti- og 
andre planer for området følges. Der er stiftet en årlig mil-
jøpris og arrangeres en markedsdag til sommer med bl.a. børnete-
ater. Godthåbsvej ønskes trafiksaneret med bl.a. et torv ved 
Frederiksgårds Allé.  

Lokalrådet forsøger bl.a. via repræsentanter fra de politiske 
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partier at opnå store resultater, og ét mål er at få GRØNDAL  
anerkendt som en selvstændig bydel. Dette vil åbne mulighed for 
bedre offentlige serviceydelser som f.eks. bibliotek, svømmehal 
m.m. Der afholdes møder, hvor alle er velkomne, næste gang tirs-
dag 11. maj kl 19.00 i Grøndal Pensionist Center. 

 
 
 Referat:  Steen Nielsen 
 
 
 Referatet gennemgået og godkendt af: 
 
 
 
 
 
 Rud Møller-Jørgensen   Bo von Eyben 
    Dirigent       Formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsens sammensætning er herefter: 


