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Generalforsamling d. 25. marts 2010
1. Valg af dirigent og referant
Niels Møller Pedersen blev valgt til dirigent.
Jørgen Bagge blev valgt til referant.
2. Formandens beretning.
Se bilag 1

3. Regnskab og budget.
Formanden takkede Revisorerne.
Det er gået godt i år, kontingenterne er blevet indbetalt undtagen Slotsherrensvej 59
som er gået på tvangsauktion.
Ingen anmærkninger fra Revisorerne, eller kommentarer til regnskab eller budget fra
Generalforsamlingens deltagere.
Regnskab og budget blev vedtaget.
4. Fastsættelse af kontingent for 2010.
Bestyrelsen foreslog samme niveau som tidligere, og det blev vedtaget.
5. Fastsættelse af udgift til administration.
Bestyrelsen foreslog uændret niveauet, og det blev vedtaget.
6. Valg af formand. På valg er Peter Jessen.
Peter Jessen blev valgt.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Niels Møller Pedersen og Jørgen
Bagge.
Niels Møller Pedersen og Jørgen Bagge blev valgt.
8. Valg 1 suppleant til bestyrelsen. På valg er Frans Knudsen.
Frans Knudsen blev valgt.
9. Valg af 2 Revisorer. På valg er Charlotte Reippuert og Inge Clement.

Charlotte Reippuert og Inge Clement blev valgt.
Valg af Revisor-suppleant, På valg er Kim Bachmann.
Kim Bachmann blev valgt.
10. Indkomne forslag.
Se bilag 2
Der blev snakket meget om dette emne. Man var ikke sikker på, at kvaliteten på
bumpene i forslaget var god nok, da de er af plastik, og skal sømmes på vejen.
Man blev enige om at Bestyrelsen skal indhente tilbud på to bump.
Når dette er blevet gjort, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.
Her vil det blive beslutte om det er noget man vil føre ud i livet.
Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunen og de gule blokke, for at høre om det
er noget de vil være med til.
11. Eventuelt
Birketræerne på den store trekant er blevet for høje, de skal beskæres.
Bestyrelsen indhenter tilbud.
Det blev også beslutte at der skal indhentes tilbud på, hvad det vil koste at få brolagt
de to små trekanter.
Dette vil vi også beslutte på den ekstraordinære generalforsamling.

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden i et lille sluttet selskab!
De 9 fremmødte var: Bo Bjerregaard, Frank Schøller, Anne & Kim Bachmann, Peter
Jessen, Niels Møller Petersen, Jørgen Bagge, Thomas Danborg og Robert Refby.

Bilag 1, formandens beretning
Her I vejlauget hygger vi os; fastelavnsfest og sommerfest.
Robert passer vores fællesareal - Trekanten! Det er vi meget taknemmelige for!
På vores faste årlige bestyrelsesmøde hygger vi os også.
Og her på generalforsamlingen hygger vi os forhåbentlig også!
Der er ikke meget at berette om.
Mit arbejde består i at opkræve kontingentet - og når det ikke lykkes alle medlemmer
at betale, så skal jeg udsende rykkerskrivelser - og når det stadig kniber for nogle at
betale, så starter jeg en incassosag.
Og så netop i år har vi haft et enkelt tilfælde hvor en ejendom er gået på
tvangsauktion. Vi har for første gang i min formandsperiode mistet ét års kontingent!
Og vi ved ikke med sikkerhed om det kan blive flere års kontingenter?

På vores årlige bestyrelsesmøde beslutter vi datoen for generalforsamlingen. Vi
diskuterer regnskab og budget og vi foreslår næste års kontingentstørrelse.
Det er ganske hyggeligt at dele indkaldelserne ud, at dele eventuelle forslag ud og
dele kontingentopkrævningerne ud. Knap så hyggeligt er det, at dele rykkerskrivelser
ud!
Sidst, men ikke mindst, vedligeholder jeg vores hjemmeside.
Det er fint, at vi kan lave fastelavnsfest og sommerfest i vejlauget, men udover dette
spørger jeg mig selv om hvorfor vi egentlig skal bruge krudt på alle de overvejelser
omkring vejvedligeholdelse? Vi har tilsyneladende ikke indflydelse på, hvor meget
trafik der skal sluses gennem vore veje. Det bestemmer Københavns Kommune. De
har f.eks. allerede én gang bestemt at Kirkebjerg Skole skulle udvides. Det har betydet
øget trafik på vore veje. Nu har Københavns Kommune igen bestemt at udvide
Kirkebjerg Skole - og så vil trafikken øges yderligere. Der opstår et reelt misforhold,
når beslutningstagere og ansvarlige er to forskellige grupper; de ansvarlige for
vejvedligeholdelsen (os i vejlaget) og beslutningstagerne (Københavns Kommune).
Hvor smart er det lige, at der i hvert eneste vejlag sidder bestyrelser, der alle udfører
det samme arbejde fordi Københavns Kommune ikke vil? Skattekroner bliver til
kontingentkroner! Det burde være en kollektiv opgave at vedligeholde vores vejnet.

Bilag 2, forslag
Der er rigtig mange som kører alt for stærkt på Holsteinborgvej. Vejen er så smal så
der skal meget lidt til før det går galt. Og da der samtidig altid er biler der holder
ulovligt parkeret på fortorvet, så fodgængere skal ud på vejen for at komme udenom
dem, kan det meget hurtigt skabe farlige situationer. Jeg ønsker en form for chikane,
vejbumb eller evt. spærring af Holsteinborgvej mellem Lindenborgvej og
Dragsholmvej. Det kunne måske samtidig forhindre den store gennemkørsel på
Holsteinborgvej med mindre trafik til følge.
Jeg har undersøgt ca. pris for vejbump, se evt.
http://www.vejbump.dk/pdf/katalog.pdf
Priseksempel for 1 vejbumb 3600 inkl moms.

