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Kære nabo 

Grundejerforeningens bestyrelse vil med denne skrivelse gerne orientere om status for foreningens 

vejprojekt, de kommende måneders aktiviteter og den kommende generalforsamling. 

Status for vejprojektet 

Bestyrelsen har sammen med den på sidste ekstraordinære generalforsamling nedsatte arbejdsgruppe 

arbejdet på at vælge en rådgivende ingeniør til at hjælpe med at gennemføre vejprojektet. Som tidligere 

meddelt har bestyrelsen modtaget en række forskellige tilbud/overslag, som ikke har været umiddelbart 

sammenlignelige pga. meget forskelligt indhold og opbygning. 

Der blev derfor udarbejdet en og fremsendt en opfordringsskrivelse med en mere detaljeret beskrivelse af 

opgaven til følgende rådgivende ingeniørfirmaer: 

 Grontmij|Carl Bro A/S 

 Alectia A/S 

 Bascon A/S 

 

Bestyrelsen modtog tilbud fra Grontmij|Carl Bro A/S og Alectia A/S, idet Bascon A/S ikke så sig i stand 

til at påtage sig opgaven på grund af arbejdspres. Der har – i det omfang de rådgivende ingeniører har 

ringet – været afholdt uddybende telefonsamtaler med firmaerne for at uddybe materialet og svare på evt. 

yderligere spørgsmål. 

Gennemgangen af de indsendte tilbud viste, at prisen for de to tilbud er tæt på at være ens, idet den ligger 

på lidt over 500.000 kr. ekskl. Moms, dog med mulighed for at tilpasse de indkøbte ydelser, og dermed 

spare på omkostningerne. Dertil skal lægges yderligere 160.000 kr. vedr. optionen på Hendonvej og 
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Irlandsvej – her har vi kun modtaget en pris fra Grontmij | Carl Bro. 

Ydelsesbeskrivelserne i de to tilbud er ikke helt sammenlignelige, men umiddelbart er vurderingen, at vi 

for de samme midler får flere ydelser fra Grontmij|Carl Bro, idet Alectias tilbud ikke omfatter 

økonomistyring, håndtering af jord, 1 års eftersyn og økonomi- og tidsstyring, kun omfatter 1 møde mod 

GCB's 3 møder, og sandsynligvis ikke omfatter den samme byggeledelse og tilsyn, idet Alectias tilbud 

ikke omfatter afholdelse af byggemøder, og i øvrigt ikke er lige så detaljeret beskrevet. 

Generelt er kvaliteten af Alectias tilbud ikke lige så godt som Grontmij | Carl Bro’s idet det ikke 

umiddelbart er til at gennemskue hvad vi får for pengene. Dette er ekstra skuffende, idet vi har gjort fhv. 

meget ud af at fortælle dem pr. brev og telefon hvad vi ønsker tilbud på og hvordan vi ønsker tilbuddet 

beskrevet. 

Bestyrelsen har derfor – uden indsigelser fra arbejdsgruppen – indgået en aftale med Grontmij | Carl Bro 

A/S om bistand til udarbejdelse og gennemførelse af en anskaffelsesforretning vedr. renovering af 

foreningens veje og fortove. 

Bestyrelsen afventer pt. en detaljeret tidsplan fra Grontmij | Carl Bro, som skal vise hvordan projektet kan 

gennemføres, således at der kan vælges en entreprenør i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 

marts 2011. 

Bestyrelsen har aftalt med Københavns Kommune, at foreningen senest primo april 2011 skal præsentere 

en underskrevet aftale med en entreprenør for at undgå at kommunen gennemfører de nødvendige 

reparationer på foreningens vegne, idet dette med al sandsynlighed vil blive dyrere for foreningen. 

Økonomi 

Det er endnu ikke muligt at indgå en aftale vedrørende en evt. finansieringsaftale, da økonomien i 

forbindelse med projektet ikke er kendt. Grontmij | Carl Bro udarbejder snarest et overslag, som løbende 

vil blive uddybet i takt med opgaven bliver afgrænset yderligere. Bestyrelsen har modtaget 22 

tilbagemeldinger vedr. evt. deltagelse i en finansieringsordning. 16 medlemmer har angivet at de er 

interesseret i at deltage i en finansieringsordning, 5 medlemmer har sagt nej til at deltage, og 1 medlem 

har angivet at de endnu ikke er afklaret om hvorvidt de vil deltage. 

Mht. finansiering arbejder bestyrelsen stadig ud fra den forudsætning, at udgifterne fordeles ligeligt 

mellem foreningens medlemmer. 

Bestyrelsen finder det nødvendigt, at alle økonomiske udeståender mellem grundejerforeningen og de 

enkelte medlemmer er afklaret, og vil derfor tage kontakt til alle medlemmer med udeståender snarest med 

henblik på at finde en løsning. Pt. er der restancer for 8.250 kr. fordelt på 6 medlemmer. Om nødvendigt 

sendes sagerne til inkasso. 
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Hendonvej/Irlandsvej 

Bestyrelsen har været i dialog med kommunen vedrørende vedligeholdelsesforpligtelserne for Hendonvej 

og Irlandsvej. Kommunen kunne fremvise dokumentation for, at vejene siden områdets udstykning til 

parceller har været private. De kunne ikke forklare hvorfor foreningen ikke tidligere har betalt for 

vedligeholdelsen af vejene, men anførte at vi i stedet skulle glæde os over at vi i al den tid så havde sparet 

udgifterne til vedligeholdelse. 

Bestyrelsen argumenterede for, at foreningen ingen interesse har i Hendonvej, da den udelukkende er 

adgangsvej til Jens Varmingsvej, da de har spærret deres vej for indkørsel fra Vejlands Allé. Kommunen 

var forstående for vores frustrationer over at skulle betale for vedligeholdelsen af en vej vi ikke bruger, 

men anførte at der hverken er lovhjemmel for at lade beboerne på Jens Varmingsvej betale for 

vedligeholdelsen, eller for umiddelbart at lukke den. De anbefalede at vi – hvis vi har konkrete forslag til 

ændringer af eksisterende veje – kontakter Center for Trafik, som beskæftiger sig med ændring af veje, da 

Center for veje udelukkende beskæftiger sig med vedligeholdelse af veje 

Bestyrelsen vil derfor sammen med den rådgivende ingeniør se på hvilke muligheder der er for ændringer 

af vejene i området, herunder: 

 Nedlægning af Hendonvej fra hjørnet af Boltonvej til Jens Varmingsvej og åbning af Jens 

Varmingsvej fra Vejlands Allé 

 Lukning af Boltonvej, Derbyvej ved Hendonvej i stil med Portlandsvej 

 

Evt. andre gode ideer modtages gerne. 

Afklaring af forholdene vedr. medlemskab af foreningen for beboerne på Vejlands Allé 

Bestyrelsen har tidligere anmodet beboerne på Vejlands Allé om at undersøge om der er angivet andre 

forpligtelser vedr. medlemskab af grundejerforeningen end de øvrige parceller i foreningen. Indtil videre 

er kun et medlem vendt tilbage, og har oplyst at der er tinglyst de samme servitutter vedrørende 

medlemskab af grundejerforeningen som for de øvrige parceller i foreningen. 

Umiddelbart betyder det derfor, at parcellerne på Vejlands Allé har pligt til at være medlem af 

grundejerforeningen, og derfor skal deltage på lige fod i finansieringen af vedligeholdelsen af foreningens 

veje. 

Generalforsamling 2011 

I henhold til foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes senest 15. marts, men planlægges 

afholdt den 9. marts. Forslag til dagsorden skal modtages senest 31. januar 2011. 

Bestyrelsen forventer, at følgende emner kan behandles på generalforsamlingen: 
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 Valg af entreprenør 

 Valg af finansieringsordning 

 Valg af kasserer, 2 almindelige bestyrelsesmedlemmer og en suppleant 

 

Bestyrelsen skal hermed opfordre til at interesserede medlemmer opstiller til en af ovenstående roller.  

En endelig dagsorden fremsendes efter den 31. januar, når evt. øvrige emner er modtaget. 

Med venlig hilsen, 

René Dan Adrian 
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