Byggeforeningen Vanløsehøj’s Vejlag _Generalforsamling 2015.

Referat af generalforsamling.
Afholdt mandag den 18. maj 2015 på Kirkebjerg Skole, Køkkenet.
1. Formanden bød velkommen og Caspar Elo blev valgt til dirigent.
Morten Kristensen blev valgt til referent.
Formanden opfordrende til en kort præsentationsrunde.
De fremmødte var flg:



















Caspar Elo Christensen
Sanne Winsløv
Henrik Løjmand
Mads Christoffersen
Anne og Kim Bachmann
Mirjam Refby
Inge Clement
Robert Refby
Lotte ladegård
Ralph Ekstrand
Henrik drost
Karim maktabi
Mette lauth
Trylle Vilstrup
Jørgen Bagge
Morten kristensen
Niels møller Pedersen

2. Formandens beretning.
Vejvedligehold.
I oktober 2013 blev Dongs arbejde med at lægge kabler i jorden afsluttet. Ved gennemgangen
blev der påpeget nogle mangler. Nogle af dem udbedrede de og andre gik det lidt tungere med.
Specielt tilfyldning med asfalt, hvor fliserne havde været taget op lod en del tilbage at ønske.
Ved et års gennemgangen blev det påpeget igen og efter nogle rykkere og aftaler med
Københavns Kommune fik det endeligt til at falde på plads efteråret 2014.
En gammel skade med sætning efter TDC’s opgravning på hjørnet Holsteinsborgvej og
Dragsholmvej for nogle år siden lykkedes det også at få repareret.

Da det i efteråret lykkedes at få et tilbud ind på renoveringen af fortovet viste det sig at prisen
var det dobbelte af det budgetterede og arbejdet blev udsat til vedtagelse af et nyt budget.
Det hul der blev observeret på Lindenborgvej blev desuden repareret.
Ny vejbelysning
Kommunen er gået i gang med at udskifte vejbelysning og forventer arbejdet afsluttet
01.07.2015. Der har ikke denne gang været den samme service fra kommunens side med at
indkalde til vejsyn, men der skal nok blive fulgt op på om reparationerne bliver udført
forsvarligt.
Trafikdæmpende foranstaltninger Holsteinsborgvej.
Der er desværre gået meget langsomt med at komme videre. Thomas og Mads har lovet at
overtage og drive processen fremad.
Sommerfest
Anne Bachmann, Jørgen Bagge og Caspar Elo Christensen arrangerede en meget fin sommerfest
sidst på sommeren med loppemarked, kaffe og kager, petanque spil og gøgl for små og store
gøglere. Det var et meget fint arrangement.
Vi håber at der i dag er nogle initiativrige mennesker, der vil bære faklen videre. Bestyrelsen
foreslår lørdag d. 29.08.2015
3. Regnskab og budget (bilag 1).
Regnskab og budget blev godkendt uden anmærkninger.
Der Forventes en udgift på kr.: 100.000,- på asfalt udgift i år, primært på trekanten, og lidt
småhuller bla. på Holsteinborgvej
Et spørgsmål blev stillet i forbindelse med gennemgang af regnskab for 2014, vedr.
skraldestativet på trekanten.
Der blev herefter aftalt at der indkøbes poser og at den tømmes regelmæssigt af Anne
Bachmann.
4. Fastsættelse af kontingent for 2015.
Beslutning blev taget omkring fastholdelse af de kr.: 1200,-/parcel på kontingentet.
5. Fastsættelse af udgifter til administration
Beslutning om fastholdelse af kr.: 3000 årligt.
6. Valg af kasserer.
Caspar Elo Christensen blev genvalgt.
7. Valg af 2 bestyrelses medlemmer.
Sanne Winsløv og Mads Christoffersen blev genvalgt.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Thomas Danborg blev valgt.

9. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant.
Kim Bachmann og Inge Clement blev genvalgt
Som Revisor suppleant blev Morten Kristensen genvalgt.
10. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
11. Evt.
Der blev forslået en dacapo på sommerfesten, hvilket der vandt gehør og datoen blev fastsat
til lørdag 29/08/2015
Festudvalget er: Mette Lauth, Mirjam Refby og Caspar Elo.
Trylle og Karim gjorde opmærksom på at de har en vandstøvsuger, som de gerne vil stille til
rådighed for foreningen.
Den findes på Holsteinsborgvej 5
Niels lægger relevant info herom, ind på hjemmesiden.

Det blev påpeget, at der ofte står meget vand på Holsteinsborgvej og pointere at kloakkerne i
vores ende bliver hårdt belastet, og vi mener at kommunen har ansvaret for at rense deres dele
af kloakkerne. – vi har ved tidligere lejlighed rettet henvendelse til de 2 andre boligforeninger
herom, der ligger i den vestlige, uden resultat.
Beslutningen blev at Trylle og Mads tager kontakt til de 2 foreningen og genoptager kontakten i
denne forbindelse.
Lindenborgvejs kloakker suger ligeledes dårligt.
Niels bliver informeret efterfølgende omkring hvilke der trænger til lidt kærlighed.
Det blev drøftet hvorvidt trafikken bliver fornuftigt afviklet omkring skolen og ombygningen
eller ej.
Det er for øvrigt den eneste skole i Kbh. kommune der ikke har en skolevej!
Sanne Winsløv tager kontaktet til skolebestyrelsen ift. afviklingen, både på kort og lang sigt.
Niels og Karim tager fat i skoleledelsen og drøfter brugen af Dragsholmvej som ”pauserum” for
skolens ansatte og elever.
Vi drøftet mulighederne for at fremlægge skolen en rammeaftaler, hvilket Karim udfærdiger, jf
bilag 2, der omhandler skolen egen retningslinjer på området (foto af plakat i skolens vestibule)
Mødte blev hævet i mindelighed kl 20.
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Bilag 2

