
Frederiksgaardens Grundejerforening 
Referat af ordinær generalforsamling 1998 

 
Generalforsamlingen blev afholdt i Grøndal Pensionistcenter Tirsdag d. 17-3, kl. 19.00 
med dagsorden i henhold til indkaldelsen, udsendt d. 28-2-1998. 
 

1. Valg af dirigent. 
Formanden bød velkommen og foreslog Alex Knudsen som dirigent. Han blev valgt uden 
modkandidater.  
Dirigenten dokumenterede generalforsamlingens lovlige indkaldelse og det blev ved gen-
nemgang af medlemslisten konstateret, at 23 parceller var repræsenteret på generalforsam-
lingen. 

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

 Ejerskifter 
Bestyrelsen er bekendt med de 2 ejerskifter, der ses markeret på adresselisten vedlagt ind-
kaldelsen. Derudover er Tulipanvej 7 solgt pr. 1-6-1998. 

 Fortove 
Hække og træer vokser stadig for langt ud visse steder og gør fortovene ufremkommelige. 

 Kantsten 
40 m kantsten er nu blevet rettet op på Lupinvej med lige numre fra Bellisvej. Desværre er 
en sten på hjørnet trykket ned igen og må rettes op. Anlægsgartneren anmodes om dette i 
år samtidig med de næste 40 m’s opretning på samme side af Lupinvej. 

 Snerydning 
Der har heller ikke i år været ret meget sne og derfor ingen snerydningsproblemer. 

 Stillevejsmateriel 
Der har været påkørsler af stolper, skilte og vejspærringen. Vejspærringen ved Bellisvej 
har fået en ny stolpe med standardnøgle, som alle udrykningskøretøjer har med og de kan 
derfor altid komme igennem uden problemer. Skilte på både Mimosavej og Tulipanvej er 
blevet bøjet og blevet rettet op igen. Tulipanvejskiltet er bøjet endnu en gang, men er ikke 
så skævt, at det behøver en genopretning her-og-nu (siden er det bøjet yderligere og skal 
rettes snarest).  
En Statoiltankvogn med en syg chauffør blev set da han knækkede en kun 14 dage gam-
mel bumpstolpe på Tulipanvej. Statoil erkendte skylden og betalt en ny stolpe. 
Der var en generel snak om stolper, deres udseende og om de er nødvendige, da de jo hele 
tiden bliver ødelagt. Stolperne ved bump skal være der for at gøre opmærksom på bumpet. 
Granitstolperne på Mimosavej er et ønske fra rækkehusenes vejlaug, da de er pænere, men 
også dyrere. Måske kan der opnås enighed om pæne træstolper. 

 Vejtræer 
Der er knækket et par vejtræer på Mimosavej og Lupinvej. Gartneren bestemmer, hvornår 
det er bedst at udskifte træerne og samtidig plante et nyt som ønsket ud for Lupinvej 12. 
Evt. efterfyldes med muld omkring andre træer efter behov. 

 Papirkurve 
Papirkurvene var lidt dyrere end forventet, men fungerer godt. Kurven på Bellisvej tøm-
mes en gang om ugen og den på Tulipanvej en gang hver anden uge. Affaldsposerne til 
papirkurvene var dyre - 5 kr. pr. stk., så der er kun blevet indkøbt 150 stk og der ledes ef-
ter en billigere leverandør. Nytårsaften blev det forsøgt at forebygge skader ved at fylde 
vand i poserne. Posen på Tulipanvej var desværre utæt, så vandet sivede ud og papirkur-
ven blev slået lidt skæv af fyrværkeri. Måske kan vi bruge en ekstra papirkurv på Lupin-



vej; evt. sat på stillevejsskiltet nær Texacotanken. Kommunen er anmodet om en papir-
kurv ved papircontainerne ved Primulavej, men har ikke meldt tilbage endnu.  

 Hunde 
Problemet med hundeefterladenskaber er blevet mindre; muligvis p.g.a. papirkurvene. 
Derfor er artiklen til Grøndalsavisen udsat, så vi kan bruge den mulighed, hvis de gode 
fremskridt ikke fortsætter. 

 Tulipanvej/Limfjordsvej 
Sagen om Tulipanvej/Limfjordsvej er ikke endelig afsluttet i nabogrundejerforeningen 
Ndr. Limfjordsvej. De har klaget over vejbelægningen og er også gået til ombudsmanden 
med betalingsspørgsmålet.  

 Hybridnet 
Vi fik ikke hybridnet, da kun 26-27% tilmeldte sig og 40% tilslutning var nødvendig. Kun 
hvis TeleDanmark lemper på kravet, kan det komme på tale igen. 

 Vejfest 
Vejfesten blev afholdt i dejligt varmt sommervejr og var en stor succes. Foreningen havde 
afsat 3000 kr til festen, men som regnskabet viser, blev der kun brugt 1600 kr. En impul-
siv auktion over skænkede ting sent om aftenen indbragte et beløb, som går videre til vej-
festen i år.  
Foreningen vil igen i år bidrage til festen og første vejfestmøde holdes hos Cilja Haugland 
mandag d. 4-5 kl. 20 på Tulipanvej 3, 1 sal.. Kim Andersen, Espen Lundin, Pia Greve-
lund, Alex Knudsen og Vita Damsø er sammen med Cilja indtil videre med i festudvalget. 
Ring til Cilja på telefon 3819 1869, hvis du har lyst til at være med. 

 Diverse 
En del gadelamper blinker, muligvis forårsaget af sommerens voldsomme tordenvejr. 
Hvis gadelampen ud for din bolig blinker, så ring til belysningsvæsnet på 3312 7290 om 
bed dem at komme og ordne den. 
Tidligere betalte vi alle bidrag til det kommunale brandvæsen via forsikringsselskaberne, 
men ordningen er nu ophævet pr. 1-1-1998. Til gengæld er grundskyldspromillen i en år-
række hævet med 4 promille til nu 38 promille!! 

 

3. Nyt fra Grøndal Lokalråd  (ved næstformand Bo von Eyben) 
Bo er grundejerforeningens repræsentant i Grøndal lokalråd, hvor han er formand for Mil-
jø- og Trafikudvalget. Alle lokalrådsmøderne er offentlige - desuden kan vi kontakte Bo 
ang. lokalrådsspørgsmål. 

 Jordforurening 
Bo Kjeldgaard udtrådte af Grøndal Lokalråd, da han blev valgt til Miljøborgmester i Kbh.. 
Han havde forinden iværksat en undersøgelse af jordforureningen langs Sallingvej og Hil-
lerødgade, som miljøkontrollen har udført. Der er taget jordprøver i hhv. 40-, 80- og 120 
meters afstand fra vejene og de er undersøgt for bly og tjærestoffer. 80 meter prøverne er 
bl.a. taget på Mimosavej 6 og Gyvelvej 5. 120 meter prøven er taget på Gyvelvej 11 og 
Bellisvej 13. Prøverne viste en generel, betydelig forurening af bly uafhængig af afstand 
fra vejen. Gennemsnittet viste 85 mg/kg og grænseværdierne er 40 mg/kg. Bly påvirker 
især børn, som kan få hjerneskader og det frarådes at børn leger på bar jord. 
Bly forsvinder ikke - men må graves ud af haven. Hvis man vil dyrke grøntsager i blyfri 
jord, bør jorden udskiftes i 1 spadestiks dybde eller man kan lave højbede med ren, ny 
jord. 
Der skulle ikke komme mere bly p.g.a. udbredelsen af blyfri benzin!!? 

 Trafiksaneringen 
Trafiksaneringen på Godthåbsvej er nu gennemført og den har virkelig medført en fart-
dæmpning. Før kørte 66% af bilerne mere end 50 km/t. Nu kører kun 20% mere end 50 
km/t. 
Pladsen mangler at blive færdig - den kommer til at hedde Grøndals Torv og bliver indviet 
i juni - og hermed opfordres alle til at benytte torvet. 



Til efteråret vil Grøndal Lokalråd forhandle med Kbh. Kommune om at videreføre trafik-
saneringen op til Bellahøjvej. Sammen med Rødkilde skole, Fritidshjemmet og Frederiks-
høj skal man blive enige om en løsning. Da strækningen også er en skolevej, er der gode 
muligheder for gennemførelse. Vi kiggede på en skitse med løsningsforslag, som havde 
vist sig at være for dyre (rundkørsel eller lysregulering i Primulavejsvinget). 
Nye ønsker/forslag : 
ϖ Bump til fartdæmpning, men som busserne også kan acceptere; evt. som på Jernbane 

Alle. 
 ϖ Fodgængerovergang i svinget, hvor folk jo går over - også børn. 
 ϖ Midterrabat. 
 ϖ Cykelsti. Kommunens plan siger år 2008 - men kan indgå i en samlet plan. 
 ϖ Kantstensparkering. 

ϖ Afleverings/Afhentningsplads ved skolen, med nye træer og kun en ind/udkørsel ved 
Bellahøjvej. 

Lokalrådet vil gerne forbedre sikkerheden for fodgængere i vores 2 store lysreguleringer. 
Godthåbsvej/Sallingvej krydset er farligt p.g.a. forskudt lys. Kommunen vil sætte dobbelt 
rødt lys op = 2 røde mænd. Det skulle hjælpe!  
Ved Gyvelvej/Morsøvej/Rebildvej er der alt for kort tid til at nå over.  
Der er ikke sket mere med handlingsplanen for trafikdæmpning på Jyllingevej / Sallingvej 
/ Hillerødgade. Den tidligere borgmester ville afvente erfaringen fra Frederikssundsvej. 
Der forsøges nu at lægge pres på den nye trafikborgmester, Søren Pind. 

 Alternative trafikformer 
Vi så en revideret skitse over ruten for Servicebussen i Grøndal for ældre og gangbesvæ-
rede borgere. Ruten forbinder væsentlige knudepunkter (se referat fra sidste år). Over-
borgmesteren undersøger sagen og svar afventes. 
Lokalrådet har foreslået anlæggelse af en cykelrute ind mod centrum. F.eks. kan Borups 
Alle indgå som del af en bred, sikker, fremkommelig cykelvej uden lysreguleringer. Paral-
lelt med Borups Alle løber Bispeengbuen, som jo har det meste biltrafik alligevel. Kom-
munen har ikke svaret. 

 Diverse 
Vores grundejerforening er indstillet til Lokalrådets Miljøpris p.g.a. initiativet med papir-
kurvene.  
Grøndals Festival fortsætter i år på Rødkilde Plads. Afsæt fredag/lørdag d. 21/22 August 
1998.   

4. Forslag fra medlemmerne/bestyrelsen 
 Forslag om ræveindfangning. 

Der var en del indlæg for og imod ræveindfangning. Her opsummeres nogle af dem. 
 ϖ Rævene bliver mere og mere nærgående; bl.a. går de ind i huse.                            
 ϖ Ræveekskrementer forgifter jordbær m.m.. 
 ϖ Det lugter meget hvor de strinter. 

ϖ Det er dyrt at indfange og aflive ræve. Endvidere vil nye hurtigt flytte til, da ræve er et 
problem i hele Kbh. 

 ϖ De tager høns.  
 ϖ At rævene bliver frækkere er et udtryk for tillid, da vi ikke er farlige. 
 ϖ Ræve holder rottebestanden nede. 

Der blev enighed om at begrænse rævebestanden ved den mest effektive metode; nemlig 
at vi ikke fodrer rævene og forhindrer dem i at have huler. Hvis du ser en ræv grave i ha-
ven, så dæk hullet midlertidigt med fliser og du undgår en rævehule med unger. Der ved-
lægges en pjece fra Miljø- og Energi-ministeriet med titlen  ‘Hvad gør jeg, hvis der er ræ-
ve ved mit hus’. 



5. Regnskab 
Regnskaberne for grundejerforeningen og vejfonden blev godkendt uden kommentarer.         
Se bilag til indkaldelsen.  

6. Fastsættelse af foreningens kontingent 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. blev godkendt af forsamlingen. 

7. Fastsættelse af bidrag til vejfonden 
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 350 kr. blev godkendt af forsamlingen. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Margit Kjeldgaard blev valgt til bestyrelsessupleant ved ekstraordinært valg. Alle andre 
blev genvalgt. Bestyrelsens sammensætning i 1998/1999: 
 

Post Navn Adresse Telefonnr. På valg 
Formand Steen Bo Nielsen Tulipanvej 6 38-191198 (nyt!) Ulige år 
Næstformand Bo von Eyben Bellisvej 8 38-197055 Lige år 
Kasserer Adam Konski Bellisvej 2 31-863950 Lige år 
Sekretær Vita Damsø Gyvelvej 7 38-344446 Ulige år 
Bestyrelsesmedlem Cilja Haugland Tulipanvej 3 38-191869 Lige år 
Bestyrelsessuppleant Margit Kjeldgaard Tulipanvej 8 31-875722 Ulige år 
Bestyrelsessuppleant Klaus Jensen Tulipanvej 11 31-862106 Lige år 
Revisor Kirsten Kuhnel  Tulipanvej 9 31-867531 Ulige år 
Revisor Anette le Fevre Bellisvej 16 38-194770 Lige år 
Revisorsuppleant Mark Zweig Bellisvej 5 31-864600 Ulige år 
Revisorsuppleant Esben Lundin Gyvelvej 9 38-336627 Lige år 

 

9. Eventuelt 
Et hjertesuk fra et medlem over uæstetisk vedligehold af Frederikshøj (vinduesudskift-
ning) og andre huse. Det ville pynte i vores kvarter med nænsom vedligehold og restaure-
ring af ejendomme. Der er ingen servitutter på facader og bygninger, så det er op til den 
enkelte husejer. 
 
Et medlem undrede sig over hvorfor der ikke møder flere op til generalforsamlingen. Der 
plejer at møde 18 -19 parceller. I år mødte 23 parceller, hvor vi havde lokket med smørre-
brød og rævesnak. 
Efter generalforsamlingen satte vi bordene sammen til et stort og nød en ekstra øl, nogle 
stykker smørrebrød og en god og hyggelig nabosnak. 
 
Referent : Vita Damsø. 
 
Referatet gennemgået og godkendt af : 
 
 
 
 
  Alex Knudsen    Steen Bo Nielsen 
  Dirigent    Formand 


