
Frederiksgaardens Grundejerforening 
Referat af ordinær generalforsamling 2008 

 

Afholdt mandag 31. marts på Bellahøj Vandrehjem 

 

 

Dagsorden i.h.t. indkaldelsen. 

 

 

Ad 1: Valg af dirigent 

Hans Schwartzer (Bellisvej 4) valgtes som dirigent og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  

 

Fremmødte: Primulavej 10, 11A, 11B, Tulipanvej 3,6,8,13, Bellisvej 2,4,16,17, 

Lupinvej 6, 10st, 12, Gyvelvej 9 

 

 

Ad 2: Formandens beretning 

Ejerskifter fremgår medlemsoversigt udsendt med indkaldelsen. Dog har også 

Primulavej 6 skiftet ejere. 

 

Siden sidste generalforsamling har Københavns Kommune givet påbud på følgende 

punkter: 

 Mimosavej, Bellisvej 4 Gyvelvej 3,5: Påbud vedrørende udbedring af huller i 

vej. Disse er repareret af Abcol samme dag som påbuddet blev modtaget. Også 

YX tanks fortov og vej mod Lupinvej fik påbud. 

 Lupinvej: Rendestensbrønd repareret af Kommuneteknik i 2006 med en højere 

end aftalt pris. Repareret igen af firma Vendelbo Larsen uden udskiftning af 

brønd. Regningen for dette vil først indgå i 2008 regnskabet. 

 

Fejning er ikke blevet gennemført pga højere pris fra Kommune Teknik og fordi 

Kommune Teknik ikke har svaret på klage vedrørende ovenfor nævnte 

rendestensbrønd. Foreningen vil finde ny leverandør igen i år til fejning og 

efterfølgende rensning af brønde. 

 

I forbindelse med byggeriet på Lupinvej 19 har formanden og næstformanden 

udarbejdet en 10-punkts liste over skader på asfalt, kantsten, brønde træer etc. Listen 

er sendt til entreprenørfirmaet Logik & Co, der lovede udbedring, og efterfølgende 

foretog en række udbedringer. Henrik Zangenberg (næstformand) fremlagde resultatet 

af sin egen inspektion, og vurderede at 5 punkter var fuldt udbedret, at fire punkter 

var delvist udbedret, mens et enkelt punkt ikke var udbedret. Hans Schwartzer har 

påtaget sig at sende et opfølgende brev til Logik & Co på denne baggrund. 

 

Stolper i forbindelse med vejbump er fortsat udsat for påkørsler, og en stolpe på 

Bellisvej er blevet fjernet, mens 2 stolper ud for Mimosavej 6 og Tulipanvej 8-10 er 

knækket.  Stolpen på Tulipanvej vil blive reetableret, de 2 andre vil i stedet få lukket 

hullerne. 

 

Det blev igen konstateret at parkeringer ofte spærrer for skraldevogn til Bellisvej. 

Klag til kommunen hvis der ikke tømmes. 



 

For at reducere trafikken i området vil foreningen etablere uofficiel skiltning ved 

indkørsel fra Sallingvej til Gyvelvej og Lupinvej, hvor der står ”Lukket område - 

ingen gennemkørsel” el. lign.  - på vore eksisterende skilte.  

 

Der er blevet talt i alt 166 knækkede fliser på foreningens fortove, og som en del af 

vores vedligehold vil de på de private veje løbende blive udskiftet. Hans Schwartzer 

og Espen Lundin vil gennemgå fliserne og de trykkede kantsten, så der kan 

udarbejdes en plan.  

 

Også træerne vil blive gennemgået med henblik på beskæring samt udskiftning af 

syge og døde træer. 

 

Formanden nævnte desuden: 

 Der har været mail problemer med @fgg.dk i periode – disse er nu udbedret 

 Dong lover at luftledninger nedgraves -en gang i fremtiden og at der lægges 

fiber samtidigt –ingen konkrete planer endnu. 

 Der verserer en nabosag mod Tulipanvej 1 

 Foreningens medlemmer kan se deres huse og haver i høj opløsning på 

maps.live.com. Se linket på www.fgg.dk/Links! 

 Foreningens loppemarked i 2007 var en stor succes. Loppemarkedet 2008 

bliver afholdt 7/9. 

 Foreningen vil gerne lave en fælles mail-liste for alle medlemmer, samt 

mulighed for privat login på fgg.dk.  

Send din mailadresse til formanden@fgg.dk 

 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

 

 

Ad 3: Forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag modtaget 

 

Ad 4: Regnskab 

Følgende kommentarer blev knyttet til regnskabet: 

Der forventes et ekstra medlem af både forening og vejfond som følge af 

udstykningen af Lupinvej 19. 

Konto 2360 dækker over udgifter på 16.000 samt en indtægt på 8.000 fra Logik & Co 

i forbindelse med forlig om betaling for udbedring af skade på kantstensbrønd på 

Bellisvej. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 5: Fastsættelse af foreningens kontingent 

Kontingentet blev fastsat til 100 kr. 

 

Ad 6: Fastsættelse af bidrag til vejfonden 

Bidraget blev fastsat til 500 kr. 

 

 

http://www.fgg.dk/Links
mailto:formanden@fgg.dk


Ad 7: Valg til bestyrelse 

De opstillede kandidater til bestyrelsen blev alle valgt, hvorefter bestyrelsen ser 

således ud: 

 

Post Navn Adresse Telefon På valg 

Formand Steen Bo Nielsen Tulipanvej 6 38191198 Ulige år 

Næstformand Henrik Zangenberg Lupinvej 12 38335353 Lige år 

Kasserer Adam Konski Bellisvej 2 38863950 Lige år 

Sekretær Kate Thunedborg Bellisvej 17 38873363 Ulige år 

Bestyrelsesmedlem Niels Elmo Lupinvej 6 38347228 Lige år 

Bestyrelsessuppleant Randi Mortensen Primulavej 5 38866039 Ulige år 

Bestyrelsessuppleant Christian Steenberg Lupinvej 10 20645156 Lige år 

Revisor Esben Lundin Gyvelvej 9 38336627 Ulige år 

Revisor Anette Honoré Bellisvej 16 38194770 Lige år 

Revisorsuppleant Mickael Bille Bjørn Tulipanvej 4 33795157 Ulige år 

Revisorsuppleant  Morten Eddy Tulipanvej 13 3887 5166 Lige år 

 

Ad 8: Eventuelt 

Adam Konski påtog sig ansvaret for loppemarkedet 2008, der vil blive afholdt 7/9. 

 

 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og forsamlingen overgik til uformel 

snak og højt belagt smørrebrød. 

 

Referent: Henrik Zangenberg 

 

 

Referat er gennemgået og godkendt af: 

 

 

Steen Bo Nielsen, formand    Hans Schwartzer, dirigent 

 

 
 

 

 

www.fgg.dk  e-mail: formanden@fgg.dk 

http://www.fgg.dk/

