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Frederiksgaardens Grundejerforening 
www.fgg.dk 

 

Referat af generalforsamling d. 26. marts 2009 

 

Foreningens formand, Steen Nielsen bød velkommen. 

 

1) Valg af dirigent 

 

Hans Schwarzer blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ved ’navneopråb’ konstateredes at 11 matrikler var repræsenterede. 

Der blev sagt velkommen til de nye medlemmer. 

 

 

2) Formandens beretning 

 

Pga. manglende opkrævning fra kommunen sidste år, er der i år sket dobbeltopkrævning af rater på 

gammel gæld vedr. vores overenskomst med kommunen vedr. vedligeholdelse.  

Der resterer nu kun 277 kr.  

 

Der har været tænkt på om der skulle rejses krav mod X-Fond for skader i.f.m. ombygningen på 

Lupinvej, men sagen er blevet opgivet. 

 

Der har ingen henvendelser været fra Københavns Kommune vedr. vores vejbump. 

 

Det har været meget svært at finde et anlægsgartner, der havde tid til at lave vores fortove, træer, 

stolper m.m. Ingen kom med pristilbud efter gennemgang af det der skulle laves. Man ville kun 

udføre arbejdet på timebetaling. 

Der er ved ”Alletiders Anlæg” i to omgange blevet udført arbejde. 100 nye fliser er lagt, hvor der 

før var knækkede fliser. Der er lagt kørefliser ved indkørsler. Fliser ved de tidligere papirbeholdere 

ved Primulavej er blevet fjernet og genbrugt. I alt er blevet optalt 166 knækkede fliser, men i dette 

antal indgår også fliser fra ’de kommunale veje’. 

Stolper på Lupinvej, Mimosavej og Tulipanvej er skiftet, og stolpehuller på Bellisvej er lukket.  

Vejtræer er beskåret, et stort udgået træ er fjernet og nogle døde træer er udskiftet. 

Stolpen ved Tulipanvej 10 var knækket af R98 lastvogn med container til Sjølin. Vognmanden 

nægtede dog, og der kunne ikke gøres yderligere. 

 

Der er foretaget varslet fejning af kantsten d. 16.12 efter at diverse renoveringer var afsluttede. 

Betaling af affaldsafgift beløb sig til 650 kr/m3 + moms. 

 

Der er sket rensning af vejbrønde. Disse var ikke renset siden 2000 under overenskomst.  

LMJ var billigst. Der er indgået fast årlig aftale. Det bør ske efter fejning af kantstenene. Dag skal 

aftales og varsles, så parkerede biler over riste kan undgås. 

Denne gang smuttede det med at aftale dag og varsle, men der manglede kun en brønd pga parkeret 

bil. 

Pris er kun 51 kr pr. brønd pr. gang. Ekstrabetaling pga meget fyldte brønde. Ingen 

brøndreparationer var nødvendige. 

 

Vejarbejdet efter reparation af fortov ud for Bellisvej 2 efter rørbrud var ikke tilfredsstillende. 

Arbejdet er blevet udbedret efter klage. 

 

Containere må ikke placeres, så trafikken ikke kan passere. Der kan ske anmeldelse til 

kommune/politi, som kan foranledige fjernelse af containeren. Hvis en container er generende må 
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tiden begrænses og det modsatte fortov beskyttes. Erstatningskrav for reparation af ødelæggelser 

kan komme på tale. 

 

Skilte med ”Lukket område” ved Lupinvej/Gyvelvej er ikke glemt. 

 

Der er kommet nye tømmetider for dagrenovation. Det er nu tirsdag og er ens for alle. Der var ikke 

givet information om dette på Tulipanvej. 

 

Fortovsfliser skal holdes rene for sne, men det gælder også for græs, der vokser ind over fliserne! 

 

Det er forsøgt at få læskærm ved busstoppestedet på Godthåbsvej, men der er meget lang 

behandlingstid hos Københavns Kommune. 

 

Fastelavnsarrangement næste år ved Mickael Tulipanvej 4. 

 

Foreningens hjemmeside opdateres med referater og andet. Der er stadig ingen medlems-login eller 

oprettet mulighed for værktøjsdeling. 

 

Der er intet nyt fra DONG om nedtagning af luftledningerne i området og om evt. fibernedlæggelse 

i området.  

Henrik Zangenberg gav på opfordring information om de muligheder, der er i området for 

teleudbud. 

For det første er der ikke mulighed for kabeltv, da vi åbenbart befinder os i et ’udkantsområde’. 

Der vil (engang, måske om 3-5 år) blive mulighed for ’sort fiber’, når DONG graver luftledningerne 

ned.  

Der vil formentlig i anden halvdel af 09 blive mulighed for at modtage signaler via alm. antenne og 

digitalbox fra ”Boxer”, som i øjeblikket kun opererer i Vestdanmark. Der kan kun være tilsluttet et 

fjernsyn pr. box. 

Der er mulighed for I.P. TV fra enten Telia eller YouSee. Tilfredsheden med kvaliteten herfra er 

blandet. Kvaliteten afhænger af hvor langt man bor fra en ’central’. 

Endvidere er der selvfølgelig mulighed for signalmodtagelse via parabolantenne. 

 

 

3) Forslag fra medlemmerne 
 

Der er ikke modtaget nogen forslag 

 

 

4) Regnskab 
 

Adam fremlagde foreningens regnskab og forklarede. Regnskabet godkendtes. 

 

 

5) Fastsættelse af foreningens kontingent 

 

Vi har så længe nogen næsten kan huske betalt 100 kr. om året. Dette er nu ikke holdbart længere. 

Der foreslås stigning til 200 kr. om året. Dette blev vedtaget. 

 

 

6) Fastsættelse af bidrag til Vejfonden 

 

Bidrag til Vejfonden blev foreslået øget fra 500 kr. til 600 kr. Dette blev vedtaget. 
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7) Valg 
 

Steen Nielsen genopstillede som formand og blev valgt. 

Kate Thunedborg genopstillede som sekretær og blev valgt. 

Randi Mortensen (fraværende) genopstillede som bestyrelsessuppleant og blev valgt 

Esben Lundin (fraværende) genopstillede som revisor og blev valgt 

Michael Bille Bjørn genopstillede som revisor suppleant og blev valgt. 

 

Samlet bestyrelse: 

Post Navn Adresse På valg 

Formand Steen Bo Nielsen Tulipanvej 6 Ulige år 

Næstformand Henrik Zangenberg Lupinvej 12 Lige år 

Kasserer Adam Konski Bellisvej 2 Lige år 

Sekretær Kate Thunedborg Bellisvej 17 Ulige år 

Bestyrelsesmedlem Niels Elmo Lupinvej 6 Lige år 

Bestyrelsessuppleant Randi Mortensen Primulavej 5 Ulige år 

Bestyrelsessuppleant Christian Steenberg Lupinvej 10 Lige år 

Revisor Esben Lundin Gyvelvej 9 Ulige år 

Revisor Anette Honoré Bellisvej 16 Lige år 

Revisorsuppleant Mickael Bille Bjørn Tulipanvej 4 Ulige år 

Revisorsuppleant  Morten Eddy Tulipanvej 13 Lige år 

 

 

8) Eventuelt 
Hans foreslog (under beretningen) at hvis nogen grundejere gerne ville have frugttræer ud for deres 

hus, kunne de evt. selv betale det.  

Steen kommenterede, at foreningen senere kan kigge på, hvor der evt. kunne være plads til 

yderligere træer. Der er dog nu brugt en del penge på div. andre anlæg. 

 

Nogle er trætte af de forbifarende knallerter. Det er dog ikke forbudt, og der kan næppe gøres noget 

ved det. 

Der blev forespurgt om nogen kender noget til parkeret udenlandsk bil ud for nr. 12 Bellisvej.  

Den har holdt der siden sidste sommer. 

Politiet er blevet forespurgt. Den er ikke meldt savnet, så der er intet de kan/vil gøre. 

Evt. kunne man kontakte ’SKAT’, da det næppe er lovligt at bilen befinder sig så lang tid i 

Danmark.  

 

Det er kedeligt at hundeposer henkastes i hækken i stedet for i affaldskurvene. 

 

Der har desværre været en del indbrud i området. Det menes for en stor dels vedkommende at være 

østeuropæiske bander. Der opfordres til at man er opmærksom på suspekte personer og evt. noterer 

deres bils nummerplade.  

 

Herefter blev der nydt smørrebrød og god nabosnak… 

 

Referent: Per Thunedborg, 19. april 2009 

 

Steen Bo Nielsen, formand    Hans Schwarzer, dirigent 

 
 

Email: formanden@fgg.dk 


