
 

 

Referat fra  23. april 2010 
Frederiksgårdens Grundejerforenings  
Generalforsamling 2010 
 
 

Afholdt 25. marts i nyistandsat lokale på Bellahøj Vandrerhjem. 

 

Foreningens formand Steen Bo Nielsen bød velkommen.. 

 

1) Valg af dirigent 
Henrik Zangenberg valgtes til dirigent, og konstaterede efterfølgende at forsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ved navneopråb konstateredes at 19 matrikler var repræsenterede. 
 

2) Formandens beretning. 
Ingen ejerskifter var kendt, bortset fra Lupinvej 19-21, hvor tidligere ejer X-fond var erstattet af en ejerforening 

for de 4 boliger. 

Den lange hårde vinter med isede og sneglatte veje havde skabt problemer, især med afhentning af dagrenovation. 

Der har ikke været nogen fælles saltning og snerydning, og det har været svært at få vejsalt. I firserne havde vi en 

aftale om snerydning med et firma, men det var meget dyrt at have dem standby. Uanset hvad, er det den enkelte 

grundejers ansvar at sørge for at få ryddet vejbane samt fortov! 
 

R98 er erstattet af City renovation, som reelt er samme service, mandskab og vogne. 

Kommunen påbød sidste år udbedring af huller -fliser-kloakker hos nogle grundejere i 

foreningen og vejfonden fik arbejdet udført af firmaet Vendbelbo-Larsen. Der var en dyr 

reparation af nedsunket vej og utæt kloak på Mimosavej hvor det var nødvendigt med TV 

inspektion og opgravning. Herudover asfaltreparationer på Bellisvej, brøndrist på Lupinvej 

og grus på et par fortove.  

Kommunen har renoveret kloakhovedledninger med strømpeforing. 

De sidste afdrag til kommunen vedr. vejfondens gamle vedligeholdelsesoverenskomst er 

betalt. Vort vejfond bidrag har været holdt nede mens der var disse afdrag. Nu forslås det 

forhøjet med 400 kr til i alt 1000 kr. Hvis de senere års store udgifter for vejfonden 

fortsætter, kan det blive nødvendigt at forhøje igen de kommende år. 
 

Et stillevejsskilt på Tulipanvej-Limfjordsvej er blevet nedlagt og erstattet med et nyt. Nabogrundejerforeningen 

Bakkedal (fmd. Inger Turner) har fået kommunen til at skifte det.  

Stolper ved bump på Tulipanvej og Mimosavej er knækket og vi ser på sagen. 

Alle vore vejbrønde skulle være blevet renset i.h.t. fast aftale. 

Tankstationen på hjørnet af Sallingvej og Lupinvej har en genbrugstøjcontainer på Lupinvej, som desværre får 

folk til at tro at det er en losseplads og vi vil klage for at få en løsning. Også affald fra Seven Elevens kunder 

sviner på Lupinvej. 

Der var stemning for at gentage maskinfejning af vejfondens veje og kansten (er nu udført). 

Der har med stor succes været afholdt fastelavnsfest for foreningens børn -og forældre, og dette 

kan måske blive en fast tradition. Foreningen støtter med et beløb på max 1000 kr. 
 

Vi har forsøgt at få kommunen til at opsætte en læskærm ved stoppestedet ved kiosken på 

Godthåbsvej, men dette blev afvist grundet pladsforholdene.  

Formand og næstformand flytter fra området, og nye skal vælges. 

 

3) Forslag fra medlemmerne 
Desværre ingen. Husk at komme forslag inden midten af februar, så bestyrelsen kan forholde 

sig til dem på bestyrelsesmødet op til generalforsamlingen. 

 



 

 

4) Regnskab 
Adam gennemgik regnskabet - som blev godkendt.  

5) Kontingent til Foreningen 
Det foreslåede uændrede kontingent på 200 kr blev vedtaget. 

6) Kontingent til Vejfonden 
Det foreslåede forhøjede kontingent på 1000 kr blev vedtaget.  

7) Valg af bestyrelse 
Ingen havde i forvejen stillet op til formandsposten, men Per Thunedborg meldte sig som kandidat og blev valgt. 

 

Ny bestyrelse 2010: 

 

Post Navn Adresse Telefon På valg Email 

Formand Per Thunedborg              Bellisvej 17 3887 3363 Ulige år formanden@fgg.dk 

Næstformand Christian Steenberg      Lupinvej 10, st. 2064 5156 Lige år  

Kasserer Adam Konski Bellisvej 2 3886 3950 Lige år kasserer@fgg.dk 

Bestyrelsesmedlem  Kate Thunedborg Bellisvej 17 3887 3363 Ulige år  

Bestyrelsesmedlem Niels Elmo Lupinvej 6 3834 7228 Lige år  

Bestyrelsessuppleant Randi Mortensen Primulavej 5 3886 6039 Ulige år  

Bestyrelsessuppleant Christian Jeppesen          Tulipanvej 9 3927 8616 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  

 

8) Eventuelt 
Der blev opfordret til at holde øjne og øre åbne for indbrudstyve. For let at kunne få fat i sine naboer, hvis man ser 

noget mistænkeligt hos dem, bør der laves en telefon/email-liste.  

Der vil igen i år blive et sommerarrangement samtidigt med kræmmermarkedet, antageligt søndag den 8. 
september; Adam Konski arrangerer. 

 

Herefter var der snak og smørrebrød..... 

 

 

Referent: Hans Schwarzer 

 

 

 

 

 

 
 

 

Referat er gennemgået og godkendt af: 

 

 

Steen Bo Nielsen      Henrik Zangenberg, dirigent 

 

 

 

____________________________________  _________________________________________ 
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