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Referat fra 23. marts 2012 

 

Frederiksgårdens Grundejerforenings Generalforsamling 2012 
Afholdt 21. marts på Bellahøj Vandrerhjem. 

 

Foreningens formand Per Thunedborg bød velkommen. 

Valg af dirigent 
Hans Schwarzer valgtes til dirigent og konstaterede efterfølgende, at forsamlingen var lovligt indkaldt. 

Ved navneopråb konstateredes det at 23 medlemmer var repræsenteret. 

Valg af referent 
Christian Steenberg blev valgt som referent. 

Formandens beretning 
Per Thunedborg åbnede sin beretning og fortalte om bestyrelsens arbejde i løbet af året. 

 

Der er blevet plantet træer på Tulipanvej 2 efter ønske fra medlemmerne. Gartneren har efterset 

træer ved Bellisvej 13 og Gyvelvej 8 og mente ikke at de udgjorde en risiko. 

 

Der har været huller i vejen ved tankstationen, samt på Bellisvej og Lupinvej. Tilbud blev indhentet 

og skaderne er udbedret. 

 

Foreningens loppemarked blev afholdt i forbindelse med vejfesten. Det var et hyggeligt arrangement 

og Per foreslog at vi gentager succeen i 2012. 

 

Et større byggeri på Bellisvej har krævet store køretøjer, som har forvoldt en del skade på kanstene 

mm. Der er indgået aftale med byggefirmaet om at skaderne udbedres og Per konstaterede, at 

arbejdet med udbedringer er delvis startet. 

 

Afslutningsvis fortalte Adam, at der i årets løb har været ejerskifte på Primulavej 6, Bellisvej 19 samt 

Lupinvej 8. 

Forslag fra medlemmerne: Snerydning. 
Sif Pedersen, Tulipanvej 6 og Henriette Marott Post, Tulipanvej 8 stillede forslag om snerydning: 

 

A. Bidrag til Vejfonden forhøjes med maksimum 550 kr. pr. husstand pr. år, som vil omfatte 

snerydning og saltning 

B. Bidrag til Vejfonden forhøjes med maksimum 300 kr. pr. husstand pr. år, som vil omfatte kun 

Snerydning 

 

Det indhentede tilbud fra Snevagten blev diskuteret inden forslag A og B blev sat til afstemning. 

 

Forudsætningerne for de indhentede priser er: 

 at der i gennemsnit er ca. 30 dage med sne om året 

 at aftalen med snerydningsfirmaet laves for et antal år og med et opsigelsesvarsel. 
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Der blev spurgt ivrigt til kontrakten med snerydningsfirmaet: 

 ”Hvad der ville ske hvis firmaet ikke overholder aftalen?” 

 ”Kan man nøjes med snerydning af vejen når skrald skal hentes?”, ”men hvad så med 

posten?” 

 ”Kommer der meget høje snedriver eller kører firmaet sneen væk?” 

 ”Hvordan med Mimosavej? Den anden halvdel af vejen hører til en anden grundejerforening?” 

 ”Hvad er snerydningsfirmaets ansvar i relation til evt. skader på parkerede biler?” 

Det var ikke muligt at besvare alle spørgsmålene i dybden da der ikke foreligger en endelig kontrakt. 

 

Derudover blev det diskuteret hvorvidt vejfonden kan udvides til at omfatte snerydning. 

 

Inden afstemningen blev forslag A trukket tilbage. 

 

Forslag B om snerydning af veje til 300 kr. blev derefter sat til afstemning. Ud af de 19 

stemmeberettigede stemte 13 for og 6 imod. Det blev vedtaget at bestyrelsen og snearbejdsgruppen 

skal arbejde frem mod en kontrakt med et snerydningsfirma indenfor rammen af 300 kr/medlem/år. 

Kontrakten skal kunne opsiges med kort varsel. 

 

Sif (tlf 2136 5490) og Henriette (tlf 6136 2772) opfordrede interesserede til at melde sig til 

snearbejdsgruppen. 

Regnskab 
Adam gennemgik regnskabet - som blev godkendt. 

 

Der blev spurgt om foreningen har modtaget oplysninger om, at vi skal til at betale for vejbelysning. 

Det er foreningen ikke. 

Der blev spurgt til prisen på de nyplantede æbletræer til 6.000 kr. Der er tale om store træer, så det 

er prisen. 

Kontingent til Foreningen 

Det foreslåede uændrede kontingent på 200 kr. blev vedtaget. 

Kontingent til Vejfonden 
Det foreslåede uændrede kontingent på 1.000 kr. blev vedtaget. 

Valg af bestyrelse 
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg 

 Næstformand Christian Steenberg, Lupinvej 10 

 Kasserer Adam Konski , Bellisvej 2  

 Bestyrelsesmedlem Niels Elmo, Lupinvej 6  

 Bestyrelsessuppl. Christian Jeppesen, Tulipanvej 9 

 Revisor Anette Honoré, Bellisvej 16  

 Revisor suppleant Morten Eddy, Tulipanvej 13  

Alle blev genvalgt. 
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Bestyrelsen for 2012: 

Post Navn Adresse Telefon På valg Email 

Formand  Per Thunedborg Bellisvej 17 2728 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  

ComX Bredbånd 
Christian Steenberg fortalte om ComX bredbånd og deres tilbud/overslag om etablering af fibernet i 

foreningen. Det blev besluttet ikke at gå videre med sagen da medlemmerne fandt løsningen for dyr. 

Der er billigere alternativer i form af BoxerTV, frie kanaler via dvb-t sendenettet og enkelte 

medlemmer har YouSee via telefonnettet. 

Eventuelt 
Hans Schwarzer åbnede for eventuelt. 

Vigtigheden af at vejskader bliver udbedret hurtigt blev vendt. 

Problemer om affald ved busstoppestedet på Primulavej blev diskuteret. Beboerne ville kontakte 

busselskabet. 

Der har været flaskepant tyve på spil på Mimosavej. Medlemmer på Lupinvej har også haft besøg af 

en natlusker der stjæler ting fra terrassen. Typisk tomme flasker og løse genstande. 

Et medlem ønskede bredere fortove, så man kan gå side om side, hvis ændringer af fortove på et 

tidspunkt skulle blive aktuelt. 

 

Referent: Christian Steenberg 

 

Referat er gennemgået og godkendt af 

 

 
 


