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16. april, 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederiksgaardens Grundejerforening 

Referat af ordinær generalforsamling 1997 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i Grøndal Pensionistcenter tirsdag d. 18. marts kl. 19.30, med 
dagsorden i henhold til indkaldelsen, udsendt d. 2. marts. 

1 Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og foreslog Alex Knudsen som dirigent. Han valgtes uden modkandida-
ter. Dirigenten dokumenterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og det blev ved afstemning 
af medlemslisten konstateret, at 19 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. 

2 Formandens beretning 
Formanden aflagde følgende beretning, der efterfølgende blev godkendt : 

a) Ejerskifter 
Bestyrelsen er bekendt med de 4 ejerskifter, der ses markeret på adresselisten vedlagt indkaldelsen. 
Derudover er Bellisvej 15 solgt for nylig. 

b) Fortove m.m. 
Hække vælter og træer vokser vildt nogle steder. Passage skal kunne ske uden problemer, også 
med barnevogn. Uafhentet affald/storkrald skal fjernes. Husk forskellen på haveaffald og storskrald. 
Haveaffald i plasticposer bliver ikke taget. Haveaffald hentes hver 3. mandag i måneden (dog ikke 
December og Januar) og de resterende datoer i 1997 for afhentning af storskrald er 24/04, 24/07 og 
24/10. 
Knækkede fliser meldes til kommunen direkte til Jane Odgård på telefon 3366441. 

c) Snerydning 
Der har ikke været det store snefald denne vinter, men det er stadig hvert medlems ansvar at ryde 
sne. Bestyrelsen blev anmodet om endnu en gang at lede efter en snerydningsordning, da det er 
svært for især ældre grundejere. Det er nok desværre ikke sandsynligt og desuden er det dyrt, men 
det forsøges endnu en gang. 
 

d) Stillevejsmateriel 
En granitstolpe på Mimosavej er skiftet hvor rækkehusene har betalt deres andel. Følgende nye 
skader vil blive repareret snarest : 
 
 - Stolpen i vejspærringen på Bellisvej er ødelagt i hængselet, som nødtørftigt er repareret af en be-

boer. 
 
 - Begge stillevejsskilte på Mimosavej og det på Tulipanvej/Limfjordsvej er bøjede. 

e) Vejtræer 
Dusøren på 1000 kr., som blev udlovet i Lokalavisen sidste år, og henvendelsen til Frederikshøj har 
været uden konkrete resultater, men har muligvis haft en præventiv effekt. Udskiftningen af de 
knækkede træer har været dyr (ca. 12.000 kr) og desværre er der igen knækket flere træer (Tulipan-
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vej 13 og Bellisvej 12). Enkelte knækkede træer er ikke skiftet da de ikke er mere medtaget end at 
de antageligt kan overleve og blive pæne igen.  
Husk stadig vanding af i tørre perioder, især de nye træer og hold også gerne øje med naboernes 
træer. 
De nye ejere på Lupinvej 12 ønsker også et vejtræ, imodsætning til de tidligere ejere. Hvis det sam-
me gør sig gældende andre steder, må de pågældende henvende sig til formanden. Der hvor det 
passer ind i systemet af træer, vil der blive plantet træer på et passende tidspunkt. 

f) Papirkurve 
Snarest opsætte 2 papirkurve, som nævnt i sidste års referat. Der udformes en skriftlig aftale med de 
grundejere som har tilbudt tømning, for at sikre, at evt. nye ejere informeres. Kommunen ønskede at 
papirkurvene afveg fra deres a.h.t. at deres ‘skraldemænd’ skulle undgå forvirring. Derudover vil vi 
anmode om opsættelse af en kommunal affaldskurv ved papircontainerne ved Primulavej/Bellisvej, 
da disse medfører en hel del svineri . 

g) Kantsten 
Et nyt gældende tilbud på opretning af kantsten, nedstøbning i beton samt efterfyldning med grus fra 
anlægsgartner Kim Sølvsteen lyder på 250 kr. pr. meter incl. moms. 
En 40 meter lang strækning på Lupinvej med lige numre fra Bellisvej er værst og laves derfor først 
(ca. 10.000 kr.), - forhåbentlig i løbet af foråret. På samme side vil der mangle endnu 40 meter, som 
der trænger. 
Kantstensopretningen har været udskudt p.g.a. den dyre udskiftning af vejtræer. Fortovet ud for Bel-
lisvej 12, hvor en trærod er fjernet, vil samtidigt også blive efterfyldt med grus. 

h) Tulipanvej/Limfjordsvej 
Belægningen på Tulipanvej blev endelig færdig sidste år. Tulipanvej/Limfjordsvejsagen er nu afslut-
tet. (Se referater fra tidligere år.) 

i) Hybridnet 
Da vejlauget (rækkehusene) nu har fået hybridnet, vil det være lettere for os at få det, -antagelig med 
krav om kun ca. 30% tilslutning. Så på trods af en tidligere undersøgelse med negativt resultat, har vi 
bedt om et tilbud fra Tele Danmark Kabel TV og yderligere information kommer forhåbentlig sammen 
med dette referat. Foreningen opfordrer til positiv indstilling omkring dette. 
Faste priser: ca 3.100 kr plus gravearbejde på egen jord for tilslutning. 125/145 kr pr. måned for lil-
le/stor programpakke. Hertil skal antenner og lignende nedtages. 
 
Fordele:  Rent foreningsmæssigt fås mulighed for et pænere kvarter ved at kunne 

undgå paraboler og antenner. Endvidere slipper vi for de gener og bekym-
ringer der er ved at have dette udstyr siddende på taget. 

 
Tekniske fordele:  Flere radio og TV programmer, gode klare signaler, simpel tilslutning, ingen 

ekstra apparater/-fjernbetjeninger, ingen strømforbrug, ingen bekymringer 
ved introduktionen af nye programmer/TV teknikker/satellitter/ nye sende-
re/fremtidige muligheder (Internet m.m.). For visse programmer er hybridnet-
tet den eneste mulighed.  

 
Ulemper:  Udgifterne og afhængigheden af Tele Danmark Kabel TV med hensyn til 

programvalg. Derudover opgravning af  fortove/veje.  

j) Indbrud og hærværk 
Vi har ikke modtaget noget svar fra København’s Politi på sidste års forespørgsel om kriminaliteten i 
vores område. Men politiets oplysninger på Internet viser en stigning på 48% kriminalitet fra 1996 til 
1997 i Vanløse og Valby. Især biltyverier er steget, mens indbrud i beboelser er faldet. 

k) Hunde. 
Henstillingerne fra tidligere har IKKE hjulpet på problemet med hundeefterladenskaber, så nu må vi 
om nødvendigt gøre brug af vores afgørelse fra sidste år om at melde syndere til politiet, hvis der er 
tiltrækkelig dokumentation. Bellisvej og stien ned til Limfjordsvej er særligt hårdt ramt. 
Præventivt vil vi forsøge at få en artikel i Grøndalsavisen for at gøre opmærksom på vores utilfreds-
hed og nye fremgangsmåde. 
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3 Nyt fra Grøndal Lokalråd (ved Bo von Eyben).  
Grundejerforeningen er godt repræsenteret i Lokalrådet: 
Alex Knudsen (næstformand), Per Knud Nielsen (Kontaktbutikken), Peder Johansen (Cykeltanken) 
og Bo von Eyben (Formand for Trafik- og Miljøudvalget). 
 
Trafiksaneringen fra Grøndal Station til Sallingvej afsluttes i løbet af foråret. Pladsen ved legeplad-
sen på Godthåbsvej bliver i den forbindelse også renoveret, hvor bl.a. bunkeren fjernes og bliver 
måske navngivet Grøndal Plads. 
Før trafiksaneringen evt. fortsættes videre op til Primulavej og Rødkilde Skole, afventes resultatet af 
den nuværende trafiksanering. En nybygget børnehave ved Rødkilde Skole har øget trafikken ved 
Primulasvinget og en helt ny trafikplan; evt. med parkeringsmulighed er sikkert nødvendig.  
En bunkers ved Morsøvej/Rebildvej vil også blive fjernet og der arbejdes på at få et grønt anlæg i 
stedet for parkering. 
Det er lykkedes at få Jyllingevej/Sallingvej/Hillerødgade med i en trafikdæmpende handlingsplan.  
Der er sendt forslag til HT om en servicebus i Grøndal for ældre og gangbesværede borgere. Bussen 
skal have en fast rute og køre en gang i timen i 7 timer. 
Foreslået rute : Vanløse Station, Apollovej, Grøndals Parkvej, Grøndal Station, Brh.Torv, Bellahøj, 
Grøndalscentret, Slotherrensvej (bus 22 til Hvidovre Hospital), Damhussøen, Socialcentret på Linde 
Alle, Vanløse Station. 
Naturlegepladsen i Rødkildeparken påbegyndes i foråret, da der nu er penge nok til at starte projek-
tet. 
Festival i Rødkildeparken fredag/lørdag d. 22/23 august. Børneloppemarked o.m.a. 
Der holdes fest lørdag aften d. 23., hvor hver grundejerforening opfordres til at underholde. Flere 
oplysninger senere, men afsæt dagene nu. 

4 Forslag fra medlemmerne 
På opfordring fra en grundejer, blev emnet grønne fortove præsenteret af hortonom Anne-Marie Sø-
rensen. Hun viste lysbilleder af grønne fortove andre steder (hele verden) og kom med ideer og op-
læg til vores fortove.  
 
Hun nævnte 3 grunde til at få grønne fortove: 
• Det tager meget tid og energi at renholde grusfortove. 
• Det forurener at sprøjte fortovene imod ukrudt med fx. Round-up.  
• Det virker unaturligt og sterilt med grus og uæstetisk med ukrudtsfortove. 
 
Vi så mange inspirende lysbilleder. Enten kunne vi så græs på begge sider af fliserne, eller græs på 
kantstenssiden og græs/blomster ind mod hæk/hegn. Vi fik flere forslag til blomster og planter; fx. 
forskellige robuste bunddækkende stauder med både forårs- og efterårsblomster imellem. Hvis det 
er lave planter, frister de ikke så meget til at blive plukket. Hver af vores blomsterveje kunne så have 
enten samme slags blomster/planter eller samme farve blomster/planter. 
Det øverste lag grus blandes med kompost, evt. gratis fra Rentemestervej og en særlig hårdfør art 
græs kunne sås. 
Anne-Marie Sørensen var sikker på at vi tilsammen har stauder nok i haverne, som hun kunne bruge 
lidt af og sætte sammen til et visuelt sammenhængende beplantet fortov. 
 
Det var et inspirende oplæg og en hel del fik lyst til straks at gå i gang. Vores vedtægter siger, er at 
fortovene skal holdes fri for ukrudt, så med indstillingen på generalforsamlingen, er der ikke noget i 
vejen for at der laves et forsøgsprojekt nu. På næste års generalforsamling kan vi så tage stilling til 
udbredelsen m.m. Forsøgsprojektet startes på hjørnet af Bellisvej og Lupinvej og kan udvides sam-
menhængende, i det omfang naboerne er interesseret. Udgifterne til forsøgsprojektet søges betalt 
via tilskud fra Københavns Byøkologiske Fond, alternativt betaler ejerne selv.  
Grundejere andre steder i foreningen, der er ivrige efter at starte, kan eventuelt så græs. Anne-Marie 
Sørensen blev anmodet om at lave opskrift for såning af græs. Ved at overholde opskriften sikres et 
ensartet udseende, samt fortove der er hårdføre og lette at holde. Opskriften vedlægges referatet. 

5 Fastsættelse af foreningens kontingent.  
Bestyrelsen foreslår kontingentet nedsat med 50 kr.; d.v.s. fra 150 -> 100 kr., da der ikke er grund til 
at øge formuen. Forslaget blev godkendt af forsamlingen. Der var et enkelt spørgsmål om, hvorfor vi 
betaler kontingent til Grøndal Lokalråd. Det er fordi grundejerforeningen er medlem.  
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6 Fastsættelse af bidrag til vejfonden.  
 Bestyrelsen foreslår bidraget hævet med 50 kr.; d.v.s. fra 300 -> 350 kr., da det er til vej- 
 fonden, at vi har brug for flere penge til bl.a. kantstensopretninger, der påbegyndes i år. 
 Bidraget blev godkendt af forsamlingen. 

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Cecilie Haugland blev valgt til bestyrelsessuppleant og Mark Zweig skifter til revisorsuppleant. 
 
Bestyrelsens sammensætning i 1997/1998: 
  

8 Eventuelt 
Her blev der lagt op til forskellige muligheder for at være med i det sociale liv bådegrundejerforenin-
gen og lokalområdet.  
Et foreslag fra bestyrelsen om at foreningen bidrager med 3000 kr. til en sommerfest for medlem-
merne, blev positivt modtaget. Den foreslås holdt den 9. august, som er den sidste week-end i skole-
sommerferien, evt. ved vejspærringen på bellisvej. 5 meldte sig til et festudvalg, men alle, der har 
lyst, er velkomne. Første festudvalgsmøde holdes hos Pia Grevelund, Gyvelvej 14, telefon 38 33 39 
39, torsdag d. 22-5 kl. 19.30. 
 
En anden social mulighed er basketball som motion for voksne, tirsdage og/eller torsdage på Frede-
riksgårdens skole. Ring til Adam Konski, hvis du vil være med (telf. 31 86 39 50). En tredje social 
mulighed, I hermed bliver opfordret til at deltage i, er dans. Squaredance, Reels, Lancier og hvad vi 
ellers kan finde på. Der kunne danses i perioder; fx. squaredance en 3-4 gange, derefter lancier 3-4 
gange o.s.v.. På den måde er man ikke bundet til det hele tiden, men kan være med til det, som man 
har lyst til. Lene & Adam, Vita & Jørgen er allerede interesseret. Ring til Per Knud Nielsen, hvis du vil 
være med. (Telf. 38 10 00 55). Dag og tidspunkt informeres der om til efteråret. 
 
Legesammenlisten bestyres nu af Mette Zangenberg, Lupinvej 12. (Telf. 38 33 53 53), som kontak-
tes ved tilmeldinger og ændringer til listen. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.30. 
 
 
Referant : Vita Damsø. 
 
Referatet gennemgået og godkendt af : 
 
 
 
 
Alex Knudsen       Steen Bo Nielsen  
Dirigent       Formand 

Post Navn Adresse Telefonnr. På valg 
Formand Steen Bo Nielsen Tulipanvej 6 31 86 11 98 Ulige år

Næstformand Bo von Eyben Bellisvej 8 31 19 70 55 Lige år

Kasserer Adam Konski Bellisvej 2 31 86 39 50 Lige år

Sekretær Vita Damsø Gyvelvej 7 38 34 44 46 Ulige år

Bestyrelsesmedlem Peter Hertz Primulavej 7 31 86 64 50 Lige år

Bestyrelsessuppleant Cecilie Haugland Tulipanvej 3 31 19 18 69 Ulige år

Bestyrelsessuppleant Klaus Jensen Tulipanvej 11 31 86 21 06 Lige år

Revisor Kirsten Kuhnel Tulipanvej 9 31 86 75 31 Ulige år

Revisor Anette le Fevre Bellisvej 16 31 19 47 70 Lige år

Revisorsupleant Mark Zweig Bellisvej 5 31 86 46 00 Ulige år

Revisorsupleant Esben Lundin Gyvelvej 9 38 33 66 27 Lige år


