
Vanløsehøjs Vejlag 

Generalforsamlingsreferat 
Lørdag den 29. august 2020 på Trekanten 
 

Formanden bød velkommen og fortalte om baggrunden for udskydelsen og placeringen af årets 

generalforsamling. Årsagen er årets Corona-pandemi, som i vid udstrækning har lagt en dæmper på 

muligheden for forsamlinger alle slags i år. 

1. Valg af dirigent. 

Elo valgt til dirigent og Sanne til at tage referat. 

2. Formandens beretning. 

Formandens beretning (vedlagt)  

3. Regnskab og Budget 

Gennemgang af regnskab. Regnskab og budget blev uddelt og godkendt, begge dele er vedlagt.  

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. Sanne Winsløv blev genvalgt til formandsposten.  

7. Trylle Vilstrup blev genvalg som medlem af bestyrelsen. 

8. Valg af 1 suppleant: Martin Rylander genvalgt.  

9. Morten Kristensen fortsætter som revisor. Ditto Christian Høygaard Nielsen, som 

desværre ikke var blevet spurgt på forhånd, men efterfølgende har accepteret genvalg.  

10. Inge Clement blev genvalgt som revisor suppleant. 

 

11. Indkomne forslag:  

Ingen 

 

12. Eventuelt  

 Vejvedligehold Slotsherrensvej: Når ukrudtet bliver for højt kan kommunen kontaktes på 

www.givetpraj.kk.dk. Der findes desværre ingen konkret aftale om hvorledes kommunen har 

til hensigt at fortove og rabatter holdes eller hvor ofte de tilses. 

 Trailer parkeret på Vanløsehøj/Lindenborgvej, umiddelbart kender ingen fremmødte til 

traileren. Politiet kan kontaktes vedr. indregistrerede køretøjer som henstår, oftest vil politiet 

tage kontakt til ejer. 

 Generalforsamling og sommerfest på samme dag var en mægtig succes, meget fornøjeligt og 

vejret var langt bedre end det vi normalt ser ved generalforsamlinger. At kunne undgå 

leje/lån af lokale i nærområdet var en gevaldig lettelse for planlægningen af 

generalforsamling. 

 

Deltagere fra 15 husstande 

Husejere fra: Holsteinborgvej 8 st., Lindenborgvej 10, Dragsholmvej 3, 5 st., 6, 8, 

Slotsherrensvej 47, 55(st. og 1.), 56, 57 st., 58, 74, 76, og 78.   

http://www.givetpraj.kk.dk/


Vanløsehøjs Vejlag 

Formandens beretning 2020 
 
Nu er vi kommet et godt stykke ind i 2020 og årets generalforsamling falder væsentligt senere vore 
vedtægter forskriver. Forsinkelsen skyldes Corona-pandemien, som alle jo nok er temmelig bekendt 
med... Formandens beretning omhandler altid det forgangne år, altså i dette tilfælde 2019 – om 
end det virker som old news fra en tid ingen af os nærmest husker længere. 
 
2019  
På Slotsherrensvej, i krydset Ålekistevej/Husumvej, dukkede der pludselig et ”U-vending forbudt” 
skilt op i forsommeren. Skiltet var eftersigende opsat på baggrund af henvendelser fra brogere som 
oplyste at have observeret nogle farlige situationer i forbindelse med bilister, med retning mod Islev 
station, som vendte bilen i krydset ved Ålekistevej. Efter en længere dialog, ad flere omgange, med 
Københavns Kommune lykkedes det Trylle at få skiltet nedtaget i løbet af sommeren 19. Vores 
vurdering var at der opstod mange flere farlige situationer efter opsætning af skiltet, fordi en del 
bilister drejede direkte til Skjulhøj Allé over den brede helle midt på Slotsherrensvej.  
 
I juli/august blev Lindenborgvej renoveret med ny asfalt på hele vejbanen og udskiftning af 
fortovsfliser, hvor disse var knækket, samt etablering af ny bort på fortovet. 
Fibernet fra TDC-Fiber blev nedlagt i vores veje i august 2019.  
 
Der er fortsat enkelte hængepartier fra både Colas, som lavede vejene og TDC, som nedlagde Fiber. 
 
Slutteligt i kategorien asfalt måtte vi bekoste en reparation af den forholdsvis nye asfalt på 
Dragsholmvej. Efter et besøg fra Rasmus Paludan i april blev en papircontainer sat i brand på 
Dragsholmvej, der var adskillige brande i Vanløse den nat. 
 
I juli var jeg i dialog med renovationsafdelingen i kommunen. En skraldemand kunne ikke komme 
rundt ved trekanten i juli – pga. parkerede biler – og det var uklart for beboerne hvordan skaldet så 
kunne hentes. Proceduren er nu kendt – både manglende tømninger og ringe adgang til 
standpladser kan meldes ind via nemaffaldsservice på affald.kk.dk hvor også ekstra tømninger og 
meget andet kan bestilles. Samme sted vil man kunne finde en besked fra renovationsarbejderne 
såfremt de ikke har kunnet komme frem til containerne på tømningsdagen. 
 
Årets sommerfest blev holdt på Trekanten august, en fin dag i flot vejr. Tak til festudvalget. 
Bestyrelsen har afholdt 2 møder i 2019, og i tillæg har vi en god og hyppig e-mailkorrespondance 
medlemmerne imellem.  
 
 
Dialog med Kirkebjerg Skole – skolen har nedsat et trafikudvalg, men der har endnu ikke været 
meget aktivitet. Vi har opfordret til tæt dialog med udvalget. Vejene i området omkring Kirkebjerg 
skole er fortsat ensrettet i et fast tidsrum hver morgen, og i tillæg er der etableret ”kys og kør” 
pladser på Vanløsehøj. Trafikken er fortsat ret kaotisk på vore veje om morgenen, men antallet af 
biler som kører mod ensretningen er faldet markant og det lader til, at trafikken glider mere 
gnidningsfrit.  
I forbindelse med skolens corona-tiltag i foråret er P-pladsen for enden af Vanløsehøj ved 
Lindenborgvej afspærret, hvilket medfører en del flere parkeringer på især Dragsholmvej og 
Lindenborgvej. Holsteinborgvej har opmærkede p-båse hvilket lader til at holde antallet af 
parkeringer på vejen nede. 
  



 
 

Nuværende bestyrelse, revisorer og festudvalg. 
 
Bestyrelsen  
efter generalforsamling den 29. august 2020 

 

Formand 2020-2022 Sanne Winsløv, Dragsholmvej 8 

 
Tlf. 51 22 90 09 

Kasserer 2019-2021 Caspar Elo Christensen, Slotsherrensvej 57 

 
Tlf. 28 83 68 77 

Bestyrelsesmedlem 19-21 Jens Darnell, Slotsherrensvej 78 

 

Tlf. 20 83 26 38 

Bestyrelsesmedlem 20-22 Trylle Vilstrup, Holsteinborgvej 5 

 
Tlf. 20 63 77 36 

Bestyrelsesmedlem 19-21 Kasper Scheuer Kongshammer, Slotsherrensvej 76 st. 

 
Tlf. 22 35 20 39 

Suppleant 19-21 Sebastian Bonsing, Dragsholmvej 5 st. 
 

Tlf. 23 26 29 20 

Suppleant 20-22 Martin Rylander Petersen, Slotsherrensvej 47 

 
Tlf. 42 76 22 38 

Revisor  Morten Kristensen, Dragsholmvej 3 

 
Tlf. 21 69 01 28 

Revisor Christian Høygaard Nielsen 

 

Revisor Suppleant Inge Clement, Slotsherrensvej 55, st. 

 

 

 
Festudvalg 2020: Mette, Mirjam, Elo og Jens 
 
 

 

 


