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Foreningens formand, Steen Nielsen bød velkommen. 
 
1.) Valg af dirigent 
 
Hans Schwarzer blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
Listen over foreningens medlemmer blev gennemgået, der var 15 medlemmer tilstede. 
 
2.) Beretning ved formanden 
 
Steen Nielsen gennemgik ejerskifterne i årets løb af hvilke der var fem. Derudover er Ester Larsen fra 
Bellisvej 5 desværre død. Hun var initiativtager til de grønne fortove i foreningen og mange har fulgt hendes 
ide med græs mellem kantsten og fortovsfliser og blomster mellem fortovsfliser og havekanten.  
 
Igen i år diskuteredes hvad der kan gøres ved den generende gennemkørende trafik. Det er ikke muligt, at 
sætte flere skilte op for at forhindre gennemkørsel, men der kan gøres et arbejde for at få elektroniske kort 
ajourført, så vejspærringen ved Bellisvej bliver kendt.  
 
Der er ikke foretaget vejarbejde i årets løb og vejspærringen ved Bellisvej holder endnu og er ikke blevet 
skiftet. Såfremt man opdager farlige ujævnheder i fortovsfliser, skal besked gives til Steen.  
Igen i dette forår vil vi få fejet kantstenene. Parkerede biler er til gene når fejemaskinen kommer og for at 
kunne informere om tidspunktet, ville det være godt om de grundejere, som har e-mail, oplyste denne til 
foreningens formand. Muligvis vil fejningen ske to gange i år. 
Det er vigtigt, at der fejes, fordi det kan forhindre at afløbsbrøndene fyldes op. 
 
Affaldskurvene fungerer fint, lige bortset fra at den på Tulipanvej har tendens til at åbne i bunden. Der er 
ingen problemer med vejtræerne, dog skal der ske en opretning og beskæring visse steder.  
 
Vi står muligvis overfor en ændring af vejbumpene, da de nuværende er lidt for stejle i forhold til nye krav 
fra 2007. Det vides endnu ikke hvilken udformning for nye bump kommunens Vej og Park afdeling vil 
vælge. Det kan blive en dyr affære, da ændring af bumpene koster ca. 12.000 kr. + moms, og vi har i alt 8 
bump i foreningen, hvoraf to dog deles med rækkehusene. Den model der anbefales hedder cirkelbump, den 
er uden stolper og med mindre stejle sider hele vejen rundt. Den model kan koste op i mod 20- 30.000 kr. + 
moms pr bump, da det gamle antageligt skal fjernes først.  
Kommuneteknik har besigtiget et vore bump, uden at finde det problematisk. Det er dog Vej og Park der er 
myndigheden og det forlyder at de får firmaet Carl Bro til at opmåle samtlige bump i kommunen for 
vurdering af krav. Vi afventer information, men forbereder os på en udgift til ændringerne. 
 
I 1993 blev udarbejdet en bog om grundejerforeningens historie i anledning af 75-års jubilæet. Bogen blev 
tidligere uddelt til nye grundejere som velkomstgave, men det ophørte da der ikke var flere tilbage. Der er nu 
fundet 20-30 stykker på Brønshøj Museum, men det kan dog blive aktuelt at lave genoptryk inden længe. 
  
Dele af foreningen har oplevet flere strømafbrydelser. Københavns Energi har forklaret, at en defekt el-kasse 
på Sallingvej var årsagen. Den er nu er repareret. 
 
Et ønske om snerydning af vejene affødte en længere diskussion, som dog ikke kunne blive afklaret før vi 
har indhentet tilbud. Det ventes imidlertid, at det kan blive meget dyrt for vejfondens medlemmer og det er 
noget uheldigt at vi heller ikke har kendskab til udgifterne til etablering af nye vejbump.  
 
Genbrugspladserne på Rentemestervej og Finsensvej er nedlagt, og den nærmeste er nu i Valby på 
Kulbanevej 4 (åbent 13-18, lø-sø 10-17). En ny mindre genbrugsplads kommer måske i området. 
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Den årlige vejfest blev i stedet til et vellykket loppemarked. 
 

             
 
Igen i år påpegede medlemmer, at foreningen er et teknologisk u-land, fordi der ikke er kabel TV. 
Formanden gentog, at der har været afstemning i foreningen for nogle år siden, men der var ikke en 
tilstrækkelig opbakning til sagen. Meget snart kommer til gengæld digitalt TV via antenne. Det vil på sigt 
flere kanaler. Meget hurtig ADSL (24Mbit) kan i vores område fås til 395 kr. pr måned. Se under Links på 
foreningens hjemmeside. 
 
Husk at have et letlæseligt husnummer mod vejen! 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
 
3.) Nyt fra Grøndal Lokalråd ved Bo von Eyben. 
 
Der er indgået et politisk forlig om 1. etape af Frederikssundsmotorvejen, dvs. udvidelsen af 
Jyllingevejstrækningen. Forliget bygger på Vejdirektoratets oprindelige model med en vis kompensation for 
beskæringen af Vestskoven. Det skulle nødigt give mere trafik på Sallingvej/Hulgårdsvej, hvor der dagligt 
kører 55.000 motorkøretøjer. 
 
Nu Genbrugsplads: I Lokalrådet har man diskuteret anvendelsen af Vandværksgrunden (ved Hillerødgade 
før Borups alle). Man ser gerne, at den fredes ligesom Grøndalsparken. Der er nedsat et Parkbrugerråd, hvor 
bl.a. Bo sidder, som har taget initiativ til en parkvandring, for at høre brugernes synspunkter. Bo har foreslået 
Grøndals å fritlægges, som foreslået af Agenda 21.  
 
Lokalrådets fremtidige virke er truet af kommunens etablering af Lokaludvalg for Vanløse og Grøndal. Der 
er planer om at etablere 10 Lokaludvalg i kommunen med hørings- og initiativret, samt en vis 
sekretariatsmæssig bistand.  
 
4.) Forslag fra medlemmerne. 
 
Der var ikke kommet nogen forslag. Kate Thunedborg foreslog, at man næste år pr. mail minder om at der er 
en frist (1.feb.) for indsendelse af forslag.  
 
5.) Regnskab 
 
Adam Konski påpegede, at vejfonden står relative godt rustet med en egenkapital på 60.000 kr. i forhold til 
at vi måske skal renovere vejbumpe. I 2005 udgjorde poser til skraldespandene en af de største udgifter.  
Regnskabet blev godkendt. 
 
6.) Fastsættelse af foreningens kontingent. 
Bestyrelsens forslag om et uændret kontingent på 100 kr. blev godkendt. 
 
7.) Fastsættelse af bidrag til vejfonden. 
Bestyrelsens forslag om uændret bidrag på 500 kr. blev godkendt. 
 
8.) Valg 
De opstillede kandidater blev alle valgt. Der lød en opfordring til at andre måtte opstille næste år, så der kan 
komme lidt ”nyt blod” i bestyrelsen.  
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Bestyrelsen ser derfor fortsat således ud: 
 
POST:                NAVN:               ADRESSE:       TELEFONNR.  PÅ VALG 
 
Formand              Steen Bo Nielsen    Tulipanvej 6   3819 1198   ulige år 
Næstformand          Bo von Eyben        Bellisvej  8   3819 7055   lige  år 
Kasserer             Adam Konski         Bellisvej  2   3886 3950   lige  år 
Sekretær             Margit Kjeldgård    Tulipanvej 8   3887 5722   ulige år 
Bestyrelsesmedlem    Henrik Zangenberg   Lupinvej  12   3833 5353   lige år 
Bestyrelsessuppleant Niels Elmo          Lupinvej   6   3834 7228   ulige år 
Bestyrelsessuppleant Kate Thunedborg     Bellisvej 17   3887 3363   lige år 
Revisor              Esben Lundin        Gyvelvej   9   3833 6627   ulige år 
Revisor              Anette Honoré       Bellisvej 16   3819 4770   lige år 
Revisorsuppleant     Mickael Bille Bjørn Tulipanvej 4   3379 5157   ulige år 
Revisorsuppleant     Morten Eddy         Tulipanvej 13  3887 5166   lige år 
 
 
9.) Evt.  
 
a.) Rygter ville vide at nye ejere af Lupinvej 19 har planer om at omdanne huset til fire ejerlejligheder. Et 
sådant projekt strider umiddelbart mod lokalplansvedtægten, som siger at der højst må være to etager med en 
beboelse pr. etage. Kommunen kan dog dispensere, men dispensationen kan indklaget til Naturklagenævnet, 
kunne Bo von Eyben oplyse. En anden hindring er reglen om maksimum for bebyggelsesprocenten på 25, 
men grunden er faktisk temmelig stor. Foreningen undersøger sagen. 
 
b.) Ræve 
Der er observeret mindst en ræv med skab i området. Hvis man har hund skal man være opmærksom på fare 
for smitte.   
 
c.) Parkerede biler 
”Fremmed parkering” af biler i dagtimerne er et problem nogle steder i kvarteret, men vi kan ikke lave 
parkeringsrestriktioner uden det samtidigt går ud over os selv og vore gæster i øvrigt. Biler uden 
nummerplade må ikke holde på vejene. 
 
 
Som nævnt i beretningen opfordres medlemmerne til at oplyse deres e-mail-adresser til formanden, så 
relevant information kan udsendes løbende og lettest muligt. E-mail-adresserne vil ikke blive gjort alment 
tilgængelige på hjemmesiden. 
 
Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20:30 med tak fra dirigenten og derefter var der som sædvanlig højt 
belagt smørrebrød og hyggelig samtale. 
 
 
Referent: Margit Kjeldgaard, 26. marts 2006 

 
 
 
 
Email: formanden@fgg.dk 
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