Vanløse 23. april 2018

Byggeforeningen Vanløsehøjs Vejlag.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019
Tid: Torsdag d. 25. april 2019 kl. 19-21
Sted: Jinnah International School
Skjulhøj Allé 59
2720 Vanløse

OBS!!!

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Fastsættelse af kontingent 2019
Bestyrelsen indstiller til fastholdelse af nuværende kontingent kr. 1800,- pr år
5. Fastsættelse af udgifter til administration
Bestyrelsen indstiller at fastholde kr.: 3000,- pr år
6. Valg af kasserer
På valg er Caspar Elo Christensen (genopstiller)
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Mads Christoffersen (genopstiller ikke)
Og Kasper Kongshammer (genopstiller)
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
På valg er Thomas Danborg (genopstiller ikke)
9. Valg af 2 revisorer
På valg er Morten Kristensen
Og Bente Borup
10. Valg af 1 revisor suppleant
På valg er Inge Clemens
11. Indkomne forslag
1: Parkering ved Trekanten (se side 2)
2: Vejrenovering næste fase (se side 2)
12. Evt.
Se tidligere regnskaber, referater samt vore vedtægter og andet godt på www.vanlosehoj.dk.
Regnskab for 2018 og budget for 2019 uddeles til fremmødte på generalforsamlingen og
vil senere være tilgængeligt til download fra hjemmesiden sammen med referatet fra
generalforsamlingen 2019.
Referat fra generalforsamlinger husstandsomdeles ikke, men kan findes på hjemmesiden
eller tilsendes pr. e-mail, et udskrevet referat kan afhentes hos et af de 3
bestyrelsesmedlemmer efter forudgående aftale.
Såfremt referat og øvrig post fra foreningen ønskes fremsendt pr. e-mail, sker dette
efter anmodning til info@vanlosehoj.dk.
På bestyrelsens vegne
Sanne Winsløv
E-mail: info@vanlosehoj.dk

Nuværende bestyrelse, revisorer og festudvalg.
Bestyrelsen
efter generalforsamling den 11. april 2018

Formand 2018-2020

Sanne Winsløv, Dragsholmvej 8

Kasserer 2017-2019

Caspar Elo Christensen, Slotsherrensvej 57

Bestyrelsesmedlem 17-19

Mads Christoffersen, Holsteinborgvej 10 st.

Bestyrelsesmedlem 18-20

Trylle Vilstrup, Holsteinborgvej 5

Bestyrelsesmedlem 17-19

Kasper Scheuer Kongshammer, Slotsherrensvej 76 st.

Suppleant 17-19

Thomas Danborg, Holsteinborgvej 4

Suppleant 18-20

Martin Rylander Petersen, Slotsherrensvej 47

Revisor

Morten Kristensen, Dragsholmvej 3

Revisor
Revisor Suppleant

Bente Borup, Holsteinborgvej 3
Inge Clemens, Slotsherrensvej 55, st.

Tlf. 51 22 90 09
Tlf. 28 83 68 77
Tlf. 21 80 87 91
Tlf. 20 63 77 36
Tlf. 22 35 20 39
Tlf. 60 94 36 27
Tlf. 42 76 22 38
Tlf. 21 69 01 28

Festudvalg 2018: Mette, Mirjam, Elo og Jens

Indkomne forslag
1) Jeg vil godt fremsætte følgende forslag på grundejermødet: Jeg vil foreslå, at der her i
Svinget - Slotsherrensvej 52-70 kun bliver tilladt parkering i den ene side af vejen d.v.s
parkering langs fortovskanten forbudt. Grunden er, at skraldebilen ikke kan komme forbi og
jeg har flere gange været ude for skraldemændenes frustrationer og jeg syntes derfor vi skal
være imødekommende for at undgå problemer med renovationen. Mvh Aase Søndergaard,
Slotsherrensvej 58.

2) I løbet af 2018 er Dragsholmvej og Holsteinborgvej renoveret og Lindenborgvej er nu den
mest værdigt trængende strækning i foreningen. Jf. totalplanen fremlagt sidste år foreslår
bestyrelsen, at Lindenborgvej renoveres snarest muligt. Der er indhentet nyt tilbud fra Colas
som lyder på i alt kr. 229.575 ex moms. Tilbuddet omfatter ikke brostensarbejde ved
Slotsherrensvej, men en pris herfor skulle være på vej. Bestyrelsen foreslår at
brostensarbejdet også udføres nu, dog kun såfremt merprisen ikke overstiger kr. 75.000 ex
moms.

Vanløsehøjs Vejlag
Generalforsamlingsreferat
Torsdag 25.april 2019 Jinnah International School
Formanden bød velkommen og fortalte om baggrunden for den nye placering for mødet, som skyldes
Københavns Kommunes centralisering af al lokaleadministration. Kirkebjerg Skole må ikke længere låne
deres lokaler ud selv og et nyt system, som skulle muliggøre bookning af lokaler, er endnu ikke på plads og
selv når det kommer, er det uvist om det vil være muligt at leje et enkelt klasselokale til et enkelt møde.

1. Valg af dirigent.
Kasper valgt til dirigent og Trylle til at tage referat.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning (vedlagt) indeholdt blandt andet orientering om sygdom i træerne på
trækanten, en status på vejrenoveringsprojektet og informationer om og fra Kirkebjerg Skole. I lyset
af de mange gene flere af vores beboere oplever fra skolens elever opfordre vi jer til at rette
henvendelse direkte til skolen når I oplever gener og/eller hærværk: Tlf. nr. 3366 1440 - Telefontid
mandag-fredag kl. 7.45-14.00 på alle skoledage E-mail: kirkebjergskole@kk.dk

I er også velkomne til at kontakte bestyrelsen, vi er løbende i dialog med skolen og vi tager
gerne flere beskeder med.
3. Regnskab og Budget
Gennemgang af regnskab. Året der gik. Ingen økonomiske udsving. Regnskab og budget blev uddelt
og godkendt.
Budget til fatselavns fest på 750 kr, blev vedtaget at droppe, indtil nogen ønsker at genoptage den
tradition igen. Pengene skal herefter gå til sommerfesten.
Der er penge i regnskabet til at fortsætte asfalt renovationen og udvide til Lindenborgvej, samt
mulige små huller ved trekanten.
Trekanten trænger også til en renovation, der er parkerings udfordringer mm. Som skal løses i en fælles
løsning. Et møde kun for trekantens beboere vil være ide, så de sammen kan finde ud af hvad der er behov
for og herefter finde en løsning.
P-båse status på Holsteinborgvej. Det er en mærkbar forbedring med P-båse, der tydeligt aflaster tung trafik
på vejen. Det vil dog være en fordel hvis der laves 1 eller 2 både mere, da der er plads til det og p pladserne
er en mangel.

4. Det blev vedtaget at vi fortsætter med det samme kontigent.
5. Det blev vedtaget at vi fastholder udgifter på kr. 3000,- til administration.
6. Det blev vedtaget at Caspar Elo Christensen fortsætter som kasser.
7. Kasper Kongshammer og Jens Darnell, Slotsherrensvej 78 blev valgt til bestyrelse
medlemmer.
8. Valg af 1 suppleant blev Sebastian Bonsing, Dragsholmvej 5, stuen.

9. Morten Kristensen fortsætter som revisor. Og Christian, Lindenborgvej 4 blev også
valgt. Bente Borup genopstillede ikke, da hun har hus til salg og derfor ikke venter at blive i
vejlaget, Bente fik tak for sine mange år som revisor i foreningen.
10. Inge Clemens blev valgt som revisor suppleant.

11. Indkomne forslag:
Af indkommende forslag var som tidligere nævnt, parkerings udfordringer ved trekanten. Nogen
mener at en bil hindre post- og skraldebiler i at passere frit. Ejer af den pågældende bil har målt
vejen og fremlagde tegninger som viser at der ved Trekanten er langt mere plads til passage end
renovationsselskabet har oplyst, at deres vogne skal bruge. Forslaget blev forkastet, men det er aftalt
at vi holder dialogen om udfordringen. Beboerne er opfordret til at kontakte formanden hvis
skraldemændene igen lægger sedler i bilruderne eller ikke tømmer containerne pga parkerede biler.
Når Trekanten inden for overskuelig fremtid skal renoveres, finder vi forhåbentlig en løsning som
kan være tilfredsstillede for alle.
Bestyrelsen havde stillet forslag om renovering af Lindenborgvej snarest muligt. Forslaget blev
vedtaget med 21 stemmer for og nul stemmer imod.

12. Eventuelt
Festudvalget er fortsat Caspar Elo, Miriam og Mette. Jens låner fortsat sit disco party sæt til
lejligheden.
Hundelorte er fortsat et problem. En lille løsning er at sætte små skilte op.
Ang de seneste hærværksbrænde i området, er vi alle opfordret til at være ekstra opmærksomme.
Gerne gå en aften tur med “hilse-pligt” på evt unge der går sammen. Også at dem der har
skraldespande stående tæt på vejen, evt flytter dem inde haven i en periode.
Det er fortsat ulovligt at brænde haveaffald/ åben ild i villakvarterer. Opfordring til venligt at gøre
evt. naboer der afbrænder, opmærksomme på brandfaren/forbuddet.
“Dødsvinget” på Slotsherrensvej er fortsat udfordret med folk der køre alt for stærkt, hvor parkerede
biler får revet sidespejle af, smadre plankeværk mm.
Der blev talt om “hvide riller” som findes på cykelstier andre steder i Vanløse, om det er noget man
kan bruge på vores små veje for at hinde knallerter i at fræse afsted som de gør.

Deltagere: 22
Husejere fra: Holsteinborgvej 3, 4, 5, 8 st., 10 st., Lindenborgvej 3, 4, Dragsholmvej 4, 5 st., 6,
8, Slotsherrensvej 78, 76, 66, 62, 61, 58, 57 st., 55 st., 52 og 47

Vanløsehøjs Vejlag
Formandens beretning 2019
Året startede roligt med bortskaffelse af de effekter, det blev vedtaget at fjerne fra Trekanten.
Herefter blev birketræerne på Trekanten beskåret, men desværre er der konstateret sygdom i træerne
og det blev vurderet, ved beskæringen, at træerne måske kun har en restlevetid på 5 år.
I sommers blev 1. fase af vejrenoveringen gennemført, på Holsteinborgvej og Dragsholmvej. Niels,
vores tidligere formand, har heldigvis taget hånd om hele processen og det har været en kæmpe
hjælp at have hans ekspertise til rådighed. Kort efter asfalteringen fik vi etableret P-båse på
Holsteinborgvej. Der udestår et par mangler ved veje, P-båse og skiltning, som Colas skal udbedre.
Vi er i løbende dialog med dem og har nu også fået et opdateret tilbud på renovering af
Lindenborgvej.
De to veje der er renoveret blev billigere end først anslået. Det kan derfor blive nødvendigt, at
renovere Lindenborg vej også, for at opnå den fulde støtte fra Københavns Kommune.
Årets sommerfest blev holdt på Trekanten august, en fin dag i flot vejr. Tak til festudvalget.
Vejene i området omkring Kirkebjerg skole er nu ensrettet i et fast tidsrum hver morgen, hvilket
skulle afhjælpe det trafikale kaos der hærsker umiddelbart før klokken ringer om morgenen. Det er
svært at sige, om ensretningen har god effekt, der er fortsat ganske meget trafik på vores veje,
særligt om morgenen og ensretningen giver af og til propper når billister forvilder sig den gale vej
rundt.
I sensommeren blev der holdt loppemarked på Trekanten – dejligt med nye initiativer og
arrangementer!
Kirkebjerg Skole har netop indført røgfri skoletid for både elever og lærere. Husejere tæt på skolen
oplever fortsat, at der kastes en del affald og skodder på fortove og grunde og bestyrelsen er i dialog
med skolen om problemet. Max Ulrich, der var skoleleder på Kirkebjerg, har fratrådt sin stilling og
der er endnu ikke fundet en afløser. Konstitueret skoleleder Rikke Nørby har lovet, at skolens
personale vil genoptage rutinen med at gå en lille runde på Dragsholmvej, Holsteinborgvej og
Lindenborgvej ligesom pedellerne vil blive mindet om, at elevernes skrald skal fjernes fra vore veje.
En klage fra en billist som ofte skulle svinge til højre fra Ålekistevej til Slotsherrensvej, medførte
opsætning af U-vending forbudt på Slotsherrensvej i krydset ved Husumvej i retningen mod
Rødovre. Trylle har klaget over skiltet og kommunen har nu dækket det til. Såfremt der ikke
indløber klager over nedlæggelse af skiltet, vil det blive fjernet permanent.
Bestyrelsen har holdt møder i maj 2018 og marts 2019. Foreningens hjemmeside er opdateret og har
fået en lille ansigtsløftning og samtidig er der udarbejdet persondatapolitik, som findes på
hjemmesiden. Vanløses Grundejer Sammenslutning har holdt to mødet i år, på det ene vedtog man,
at undersøge mulighederne for at få etableret fibernet. I bestyrelsen er vi også i dialog med
forskellige fibernet-udbydere og forsøger at få et godt tilbud på plads.
Ved planlægning af generalforsamlingen viste det sig pludseligt svært at få et lokale. Københavns
Kommune har centraliseret al lokaleadministration og det er derfor ikke muligt at aftale lån af
lokale direkte med Kirkebjerg Skole, hvilket vi ellers tidligere har gjort.

