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Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde 

Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. 
  
 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år 

3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. 

4) Bestyrelsens planer for det kommende år 

5) Behandling af indkomne forslag 

6) Budget for det kommende år 

7) Valg af kasserer 

8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

9) Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter. 

10) Eventuelt 

 

 

1)Valg af dirigent 

 

Søren Jensen(SJ) bød velkommen til årets generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne 

Jannie Jensen(JJ) som dirigent. 

JJ takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i hht. 

foreningens love. 

Der blev tilføjet et nyt pkt. 10 til dagsordenen: Valg af festudvalg til afholdelse af loppemarked, 

sommerfest og fastelavnsfest. 

Evt. bliver herefter til pkt. 11. 

 

2) Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år 

 

SJ indledte med at byde nye grundejere velkommen i foreningen. 

 

Kort efter sidste års generalforsamling ønskede Alex Holmstrup at trække sig fra bestyrelse af 

private årsager. Dermed overtog Rita Hansen (RH) pladsen i bestyrelsen i den resterende del af 

Alex´s valgperiode. 

 

Bente Midtgaard(BM) og RH har været på besøg hos 4 nye grundejere og budt velkommen til 

foreningen på bestyrelsens vegne. 

 

Bestyrelsen har brugt en del tid på at drøfte, hvordan midlerne fra Vejfonden kan bruges bedst 

muligt. På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen mandat til at indhente tilbud og udføre 

vejrenovering efter en prioriteret liste. Der er nu indhentet 3 tilbud og tilbuddene ligger mellem 3 og 

4 mill. Kr. for en totalrenovering af alle veje og fortov. Alle tilbuddene er udspecificerede således, 

at man kan vælge dele af tilbuddene, men det der trænger mest, er ny overfladebelægning på vejene. 

Det vil beløbe sig til ca. 1 mill. Kr.  

Når bestyrelsen har besluttet sig for en af entreprenørerne, vil den rette henvendelse til Parcelhus-

foreningen, for at få juridisk bistand. 
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Der har været problemer med huller i vejene omkring Oxford Allé og Bristol Allé. Det skyldes 

underminering i forbindelse med fjernvarmearbejde. Disse skader er udbedret for Vej og Parks 

regning. 

 

3 grundejere ud til Hendonvej fik pålæg om at udbedre skader på vejen ud for deres matrikel på 

Hendonvej. SJ kontaktede Vej og Park, da det er bestyrelsens opfattelse at Hendonvej ikke hører til 

vores grundejerforening. Vej og Park henholder sig dog til § 57 i loven om private fællesveje, 

hvilket vil sige vi har vedligeholdelsespligten ud til midten af vejen. Men ikke desto mindre er 

skaderne udbedret for Vej og Park regning. 

 

Da Jens er flyttet har vi fået en ny ”havemand”, der passer fællesarealet sommer og vinter. 

 

Victor Keegan(VK) har på bestyrelsens vegne oprettet en hjemmeside www.godthaabsminde.dk 

Det er bestyrelsens intentioner at alt vedr. grundejerforeningen skal ligge her. Det gælder f.eks. 

regnskabet, hvilket vil gøre det nemmere, når der skal sælges huse. Så kan de enkelte 

ejendomsmæglere selv gå ind og hente oplysningen vedr. foreningens virke, regnskab mm. 

 

Eddy May(EM) har holdt sig orienteret omkring, hvad der sker på markedet mht. fællesantenner 

mm. 

 

Der vil igen i år blive sprøjtet med Round-Up. Skulle der være nogen, der ikke ønsker at få sprøjtet 

med Round-Up, skal der gives besked til formanden. 

 

Der er afholdt loppemarked, sommerfesten blev desværre aflyst pga. dårligt vejr. 

Og sidst, men ikke mindst, har vi lige afholdt fastelavnsfest, som igen i år var en stor succes. 

  

Herefter var der spørgsmål til beretningen: 

Når nu vi alle skal gå over på det digitale sendenet til oktober, kan det så ikke betale sig at lave 

noget fælles, så vi ikke alle skal ud og investere i digitale bokse? 

Mange grundejere kan allerede i dag modtage det digitale signal via deres fjernsyn, så det vil nok 

ikke være tilslutning til at lave noget fælles. Det billigste vil være at investere i en digital boks, der 

sættes til det enkelte fjernsyn. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3) Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. 

 

Michael Junget (MJ) gennemgik regnskabet og havde flg. Kommentarer: 

Det er stadigvæk svært at få alle grundejerne til at betale kontingent til tiden. Der er i det forløbne år 

udstedt 17 bøder. Alle er lige med nu, dog er der en enkelt grundejer, der skylder kontingent for 

flere år tilbage. 

 

Indtægten på gebyr fra ejendomsmæglere forventes at bortfalde, når det bliver muligt for 

ejendomsmæglerne selv at hente oplysningerne på vores hjemmeside. 

 

Udgiften på vores veje har i år kun været på rensning af kloakker. 

 

http://www.godthaabsminde.dk/
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Der blev spurgt til om bestyrelsen ikke havde holdt nogen møder, da der ikke har været nogen 

udgifter til bestyrelsen. Men det forholder sig således at SJ står for traktementet ved afholdelsen af 

bestyrelsesmøderne. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt 

 

4)Bestyrelsens planer for det kommende år 

 

Det kommende år vil den igangsatte proces omkring vejene fortsat være en stor del af bestyrelsens 

arbejdsopgave. 

 

VK har set en ny mulighed for en spærring af Boltonvej og vil arbejde videre med det. 

 

Der blev spurgt til om det ikke var en god idé at søge rådgivning i Parcelhusforeningen, inden man 

siger ja til et af tilbuddene på vejene. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen søge rådgivning 

inden der bliver skrevet under på nogen aftale. Jackie Glimø tilbud sin assistance med at læse 

tilbuddene igennem og rådgive bestyrelsen om, hvad man skal være opmærksom på. 

 

 

5) Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag, så punktet bortfaldt. 

 

6) Budget for det kommende år 

 

MJ gennemgik kort budgettet og der blev stillet spørgsmål til hvor man vil hente underskuddet på 

117.000 kr. fra. Der er et indestående på vores bankkonto på ca. 150.000 kr., så det dækker 

underskuddet. 

 

Ellers er budgettallene en fremskrivning i forhold til sidst års budget. 

 

Der blev spurgt til fællesarealet, om det evt. kunne sælges for at finansiere renovering af vejene. 

Foreningen har tidligere fået afslag fra kommunen på at sælge grunden, så bestyrelsen har ikke 

undersøgt den mulighed igen. 

 

Der blev stillet spørgsmål hvad den 1 mill. kr., som SJ nævnte i beretningen, dækkede? Den dækker 

udelukkende en ny vejbelægning.  

 

Der blev stillet spørgsmål til beslutningen om, hvilket tilbud og hvad der skal laves, skal drøftes på 

en generalforsamling. Men det skal det ikke, idet bestyrelsen som tidligere nævnt, sidste år fik 

mandat til at gå i gang. 

 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

7)Valg af kasserer 

 

Michael Junget blev genvalgt 
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8)Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 

 

Rita Hansen og Eddy May blev begge genvalgt. 

Tina, Oxford Allé 98 og Rene Adrian(RA), Portlandsvej 24, blev valgt som suppleanter 

 

 

9)Valg af 1 revisor og 2 revisorsuppleanter. 

Jannie Jensen blev genvalgt som revisor og Irene Albrecht og Annie Harvid blev genvalgt som 

revisorsuppleanter. 

 

10)Valg af festudvalg til afholdelse af loppemarked, sommerfest og fastelavnsfest. 

Vera Jensen og Jane Holm ville gerne fortsætte med praktisk hjælp fra SJ, MJ og evt. RA. 

 

11) Evt. 

En grundejer ønskede at få læst et forslag op, om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling 

i forsommeren 2009, hvor der skulle stemmes om at indbetale et engangsbeløb på 10.000 kr. eller 

evt. 15. – 20.000 til Vejfonden, så vi kunne få ekstra kapital at arbejde med ved renoveringen af 

vejene. Begrundelsen var, at mange har mulighed for at få udbetalt deres SP- bidrag til sommer. 

Jf. foreningens vedtægter skal der samles underskrifter fra 20 parceller for at kunne indkalde til en 

ekstra ordinær generalforsamling. 

Forslaget affødte snak om hvorvidt kommunen havde stillet krav om udbedring af vores veje og om 

det ikke i stedet var muligt at optage et fælles lån, så vi kunne få vejene totalrenoveret. 

Kommunen har ikke stillet krav endnu, men har tilkendegivet for at par år siden at vores veje er i 

rimelig stand.  

Konklusionen blev, at den grundejer, der stillede spørgsmålet, skal ud og samle underskrifter fra 20 

parceller, såfremt der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. 

 

Hegnet omkring fællesarealet er råddent. Bestyrelsen er opmærksom på det og har allerede besluttet 

at få det repareret inden loppemarked i foråret. 

 

Skraldespanden på fællesarealet er sprængt i stykker. R-98 bliver kontaktet. 

 

En grundejer ville gerne anbefale at man kun parkerer i den ene side at vejen på de små veje. 

På den anden side nedsætter det hastigheden, når man er nødt til at køre slalomkørsel ned ad en vej. 

Det blev bemærket et der holder biler parkeret på fortovet på Boltonvej. RH har kommenteret det 

overfor beboerne. 

 

Parkering København skal kontaktes vedr. de lastbiler, der holder parkeret på Hendonvej. 

 

En grundejer spurgte, om bestyrelsen havde mulighed for at opstillede fælles regler for, hvornår 

man må slå græs og foretage andet havearbejde med højt støjniveau, da det efter denne grundejers 

opfattelse er generende med støj lige midt i spisetiden. 

Det affødte mange indlæg for og imod fælles regler, men konklusionen blev, at generalforsamlingen 

appellerer til grundejernes sunde fornuft og undlader at slå græs oa. lige midt i spisetiden og i øvrigt 

viser hensyn til sine naboer. 
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En grundejer på Portlandsvej har haft problemer med naboers træer, der stødte på elledningerne, så 

strømmen gik. Bestyrelsen foreslog at man retter henvendelse til elselskabet i den slags sager, hvis 

man som naboer ikke kan blive enige. 

 

En grundejer ønskede at henstille til andre grundejere, at man så vidt muligt skal holde på sin egen 

grund og at man under alle omstændigheder skal vise hensyn til dem der bor overfor én, så de kan 

komme ud af deres egen indkørsel. 

 

Der er observeret huller i vejen på Bristol Allé mellem nr. 7 og 9. Bestyrelsen er opmærksom på det 

og har taget sig af det. 

 

Der er set rotter i området og det anbefales, at man kontakter kommunens rottebekæmpelse hurtigst 

muligt, når man ser eller hører rotter. 

SJ har oplevet at man bliver taget meget alvorligt og der bliver reageret hurtigt fra kommunens side. 

 

Kommunen har netop foretaget rensning af hovedkloakledningen, hvilket er årsagen til at flere 

grundejere har oplevet slam på deres badeværelser. 

 

Generalforsamlingen slut kl. 20.45. 

 

Der var 15 stemmeberettigede grundejere til stede. 

 

 

 

 

 

 

 

Grundejerforeneningen Godthaabsminde d. 16.marts 2009. 

 

 

 

Formand   Dirigent    

Søren Jensen   Jannie Jensen 
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Den samlede bestyrelse ser efter konstituering således ud: 

 

Søren K. Jensen       Vejlands Allé 80 3258 8687 formand        skj@jensen.tdcadsl.dk 

Michael Junget        Derbyvej 26 3255 8574 kasserer michael.junget@mail.dk 

Victor Keegan         Vejlands Allé 78 3190 6678 næstformand  

Bente Midtgaard     Derbyvej 17 3929 0533 

Eddy May            Portlandsvej 28 2511 9934  eddyheidi@get2net.dk 

Rita Hansen            Boltonvej 10 

 

Suppleanter: 

Tina Ømann            Oxford Allé 98 

Rene Adrian            Portlandsvej 24 

 

 

Revisorer: 

Kurt Hansen            Boltonvej 10 

Jannie Jensen           Derbyvej 22 

 

Revisorsuppleanter: 

Annie Harvid           Derbyvej 21 

Irene Albrecht         Derbyvej 19 

 

 

 

Grundejerforeningens hjemmeside: 

 

www.godthaabsminde.dk 
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