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1. Valg af dirigent og referant. 
Niels Møller Pedersen blev valgt til dirigent. 
Peter Jessen blev valgt til referant. 
 
2. Formandens beretning. 
a) En ny græsslåmaskine blev indkøbt, da den gamle brød sammen efter 6 års tro tjeneste. 
b) Birketræerne på trekanten blev beskåret om sommeren og Robert havde sørget for en container til 

grene mm. 
c) Der blev holdt en Fastelavnsfest, men sommerfesten glippede i 2010. Kan der mon mobiliseres 

kræfter til en sommerfest i 2011? 
d) Lidt om hvad der sker i Vanløse/København for tiden: 

Belysning på private fællesveje har gennem de sidste 50 år været Københavns Kommunes 
opgave. Men der har været politiske initiativer igang for at ændre dette til at være grundejernes 
opgave. Indtil nu er det heldigvis ikke lykkedes. Kommunen overdrog vejvedligeholdelsesopgaven 
til de private grundejere for ca. 15 år siden og nu forsøger man at tørre vejbelysningen af på os! Den 
egentlige grund er selvfølgelig den dårlige økonomistyring i kommunen, som gør det svært at 
opfylde de stigende lovkrav fra EU om mere energirigtig belysning og at opfylde de stillede 
klimamål. Det kunne derfor være fint for os, hvis nogle af vore veje blev ændret til skoleveje 
(måske et spinkelt håb), men vi synes det er rimeligt i forhold til Kirkebjerg skoles afsindige 
udvidelser... 

Postkasser skal sættes op meget tæt på skel inden udgangen af året. Se mere herom på 
www.nypost.postdanmark.dk... 

LAR, Lokal Afledning af Regnvand, støttes af Københavns Kommune med kr. 20.000,-. Var det 
65 borgere som havde benyttet sig af dette tilbud? LAR går ud på at reducere belastningen på 
kloaknettet ved kraftig regn. Derfor opfordrer kommunen til at man etablerer faskine(r) på grunden. 
Disse tilsluttes de brønde som opsamler vand fra taget. En faskine skal være mindst 5m fra 
bebyggelse med kælder og mindst 2m fra skel. Se mere herom på www.kk.dk/lar... 

Folderen ”Skru ned” som handler om at spare på varmeregningen vil jeg prøve at få fat på igen 
fra VGS, Vanløse Grundejersammenslutning... det er endnu ikke lykkedes 21. maj... 

Her slutter formandens beretning. 
 
3. Regnskab og budget. 
Ingen anmærkninger fra Revisorerne, eller kommentarer til regnskab eller budget fra  
Generalforsamlingens deltagere. 
Regnskab og budget blev vedtaget. 
 
4. Fastsættelse af kontingent for 2011. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, og det blev vedtaget. 
 
5. Fastsættelse af udgift til administration. 
Bestyrelsen foreslog uændret niveau, og det blev vedtaget. 
 

 

 



 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er Frank Schøller og Sanne Winsløv (genopstil
Begge blev genvalgt. 
 
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 
På valg er Caspar Elo Christensen (genopstiller). 
Caspar Elo Christensen blev genvalgt. 
 
8. Valg af 2 Revisorer. 
På valg er: 
Inge Clement (genopstiller), 
Kim Bachmann. 
Begge blev valgt. 
Valg af Revisor-suppleant (ledig). Ingen meldte sig. In
 
9. Indkomne forslag. Ingen. 
 
Vi drøftede dog sidste års forslag fra Mads Christoffers
hastighedsnedsættende bump på Holsteinborgvej. Mad
trafikchikaner i form af beplantninger. Mads vil gerne g
sagen fra Thomas Danborg. Peter kontakter Thomas om
kommunen til Mads. 
Der er bred enighed om at gøre noget ved den for hurti
miljøet på vejen. 
 
10. Eventuelt 
 
Herunder foreslog Kim, på Annes vegne, at det kunne 
planteudveksling en gang imellem. Dette kunne også v
med sommerfestarrangementet. Mulighederne er åbne.
 
Til slut takkede dirigenten for god ro og orden i et min
 
De 12 fremmødte var: Niels Møller Petersen, Inge Clem
Borre Larsen, Caspar Elo Christensen, Mads Christoffe
Bachmann, Frank Schøller, Sanne Winsløw, Anne Bac
til aller sidst Ninon Jessen.  
 
Formanden vil gerne takke vores havemand Robert Ref
Bachmann for et fortræffeligt arbejde i 2010 og ser frem
 
Her skal til slut forklares hvorfor denne generalforsaml
time). Skolens vicevært havde desværre glemt vores af
var lukket og låst og viceværten var over alle bjerge. V
meget åbne træhus overfor indskolingen kaldet ”bålpla
blæsende og køligt. Vi sparede lejen for lokalet og håb
forkølede... 
 
Peter Jessen 28/4 2011 
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