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Referat fra 20. marts 2013 

 

Frederiksgårdens Grundejerforenings Generalforsamling 2013 

Afholdt onsdag den 20. marts kl. 19:30 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 16 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 udført asfaltarbejder i to omgange. Ved Mimosavej 10 blev der i årets løb konstateret en 

større fordybning i vejen ved kloaken. Flere firmaer blev kontaktet for tilbud. Arbejdet blev udført for fgg 

og den tilstødende grundejerforening der dækker Mimosavej. Det viste sig, at både brønd og rør skulle 

udbedres. Fgg’s andel beløb sig til 65.000 kr. Samtidig blev resterne af en stenstolpe fjernet. 

Som en konsekvens af de store regninger har bestyrelsen stillet forslag om at hæve beløbet til vejfonden 

for at kunne dække udgifterne til vores veje. 

 

Per noterede at stolperne ved Bellisvej-Primulavej er rådne og trænger til at blive udskiftet i løbet af 

2013. 

 

Vanløse lokal udvalg har undersøgt skybrudets effekter for at lave en lokal plan for afledning af regnvand. 

Arbejdet har udmøntet sig i en rapport der findes på http://www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/wp-

content/uploads/2013/02/LAR_Folder4_udenSkæremærker.pdf 

 

Foreningen har igen i år afholdt sociale arrangementer. I september blev det årlige loppemarked afholdt. 

Da vejfest kræver for meget forberedelse blev der afholdt vejhygge med kaffe, kage og hygge. 

I februar var der fastelavns arrangement.  Billeder og videofilm kan ses på http://www.fgg.dk under 

Aktiviteter og evt. under Seneste Nyt. 

Foreningen har etableret en facebook gruppe, hvor stadig flere melder sig til. Facebook gruppen har pt. 

38 medlemmer. Facebook gruppen administreres af Adam Konski. 

 

Afslutningsvis fortalte Adam Konski, at der i årets løb har været ejerskifte på Primulavej 11B og 

Mimosavej 10. 

http://www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2013/02/LAR_Folder4_udenSkæremærker.pdf
http://www.vanloeselokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2013/02/LAR_Folder4_udenSkæremærker.pdf
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Undervejs blev der kommenteret på beretningen. 

 

Københavns Kommune har fjernet stolper ved vejbump i forbindelse med vandrørsarbejde. Formanden 

blev opfordret til at undersøge regler for vejbump og de tilhørende stopler. 

 

Dongs planlagte udskiftning af luftledninger blev vendt og det blev diskuteret om foreningen skal bede 

Dong om at lægge tomrør ned til evt. senere brug for fiberkabel. 

 

Forslag: Snerydning – kontrakt med Snevagten 

Henriette Marott Post, Tulipanvej 8 havde indhentet oplæg til kontrakt med Snevagten. Bestyrelsen 

fremsatte beslutningsforslag om indgåelse af kontrakt med snevagten som den foreligger. 

 

Der var livlig diskussion for og imod at indgå aftale. Peter Skov fremhævede at 

kontrakten med Snevagten var uforsvarlig at indgå, hvilket andre fremmødte var enige i. 

 

Til slut blev forslaget sat til afstemning. Der var 0 stemmer for at indgå kontrakt med snevagten i dens 

nuværende udformning. 

 

Det blev diskuteret hvordan det fremtidige arbejde mod en kontrakt skal forløbe og der blev nedsat en 

snearbejdsgruppe bestående af Henriette Marott Post, Pierre Honore og Mikkel Riis. 

 

Bemyndigelsen fra generalforsamlingen 2012 står fortsat ved magt. Snegruppen fortsætter arbejdet med 

at udarbejde en aftaleramme med hovedtermer for en snerydningsaftale af foreningens veje. 

Regnskab 

Adam Konski gennemgik regnskabet - som blev godkendt. 

Hans Schwarzer spurgte til kloakrensning. Per Thunedborg fortalte at foreningen betaler 2.000 kr om året 

for at få renset foreningens brønde. Der var generel opbakning til at fortsætte ordningen. 

Kontingent til Foreningen 

Det foreslåede uændrede kontingent på 200 kr. blev vedtaget. 

Kontingent til Vejfonden 

Det foreslåede kontingent på 1.300 kr. blev vedtaget. 

Valg af bestyrelse 

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg 

 Formand, Per Thunedborg, Bellisvej 17 

 Bestyrelsesmedlem, Christian Jeppesen, Tulipanvej 9 

 Bestyrelsessuppleant, Randi Mortensen, Primulavej 5 

 Revisor, Esben Lundin, Gyvelvej 9 

 Revisor, Michael Bille Bjørn, Tulipanvej 4 

Alle blev genvalgt. Endvidere blev Mikkel Riis, Lupinvej 19 valgt som ny bestyrelsessuppleant. 
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Bestyrelsens sammensætning for 2013: 

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. 2460 7502 Lige år  

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

Bestyrelsesmedlem Christian Jeppesen Tulipanvej 9 3927 8616 Ulige år  

Bestyrelsesmedlem Niels Elmo Lupinvej 6 3834 7228 Lige år  

Bestyrelsessuppleant Randi Mortensen Primulavej 5 3886 6039 Ulige år  

Bestyrelsessuppleant Mikkel Riis Lupinvej 19, 1 8820 0088 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  

 

Eventuelt 

Hans Schwarzer åbnede for eventuelt. 

 

Der blev igen talt om fiber i forbindelse med at Dong graver elkabler ned. Emnet blev vendt sidste år 

hvor der ikke var videre interesse for fiber, den gang til en estimeret etableringspris af 15.000 kr per 

husstand. Det blev besluttet at danne en fiberarbejdsgruppe bestående af Christian Steenberg, Steffen 

Fjordside og Mikkel Riis. Gruppen undersøger muligheden for at få nedlagt tom rør til senere brug. 

 

Herefter var der snak og smørrebrød … 

 

Referent: Christian Steenberg 

 

 

Referat er gennemgået og godkendt af 

 

 

 
 

tel:8820%200088

