
Parcelhusejerforeningen

Grønneled

Referat af ordinær Generalforsamling i Parcelhusejerforeningen Grønneled

Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00 på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester.

Formanden bød velkommen til de i alt 54 fremmødte medlemmer, han orienterede om den 
praktiske anvendelse af Kommunens lokale, herunder gældende rygeregler, forplejning, 
toiletforhold mv. Herefter fortsatte han over til dagsordens første punkt, valg af dirigent. 
Bestyrelsen stillede Ejvind Ovesen i forslag.

1. Valg af dirigent.
 Ejvind Ovesen Grønnemarksvej 24 blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning for 2006-07
ved formand Allan Runager: 

Formanden indledte beretningen med en særlig meddelelse: 
Midt i Julemåned 2006 døde en af foreningens stiftere, vores tidligere mangeårige 
formand Poul Elgaard Pedersen kun 73 år gammel.
Poul var ramt af sygdom i de senere år men havde dog altid kræfter tilovers når 
foreningen havde brug for hans viden og kunnen, herunder som dirigent og senest 
som festtaler ved foreningens 25 års jubilæum. 
Vi er mange i Grønneled der vil savne Poul, når jeg her udtaler et æret være -
Poul Elgaard Pedersens minde.

Bestyrelsen har I beretningsåret afholdt 
2 bestyrelsesmøder, henholdsvis det konstituerende møde den 13.april 2006, og 
sidst den 16. januar 2007 som forberedelse til fastelavnsfesten og denne GF.
På bestyrelsesmødet den 13. april 2006 konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand Allan Runager Hørmarksvej 7
Næstformand Kurt Baldersø Humlemarksvej 28
Kasser Birthe Sander Grønnemarksvej 19
Sekretær Hanne Baltzersen Mellemmarksvej 5 
Bestyrelsesmedl. Svend E. Hansen Hørmarksvej 41
1.bestyrelsessupl. Ejvind Ovesen Grønnemarksvej 24
2.bestyrelsessupl. Kim Kahle Hedegrænsen 75

Ud over konstitueringen og opfølgning på generalforsamlingspunkterne havde 
bestyrelsen 3 hovedpunkter på sin dagsorden:

 En fortsat undersøgelse af mulighederne for fælles antenneanlæg, herunder 
medlemmers interesse for tilslutning.

 En ændring / modernisering af foreningens vedtægter

 Opfølgning på støj hidrørende fra gaderæs på Midtager.
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På bestyrelsesmødet den 16.januar 2007 planlagde bestyrelsen såvel den 
forestående fastelavnstøndeslagning som denne generalforsamling, herunder også 
aftens tema som primært går på en modernisering af vedtægterne, vi gennemgår 
således paragraf for paragraf og vi har således af tidsmæssige årsager ikke i år 
inviteret nogen foredragsholder udefra.

Fastelavnstøndeslagningen fandt sted efter traditionen på Grønnemarksvej lidt 
længere sydpå end vi plejer, som følge af opstillet container til byggeaffald. 
Deltagerne var foreningens børn og gæster udefra. 
Hanne Baltzersen havde også i år dekoreret tønderne smukt inden de blev 
forvandlet til pindebrænde.
Navn på årets vindere vil blive bragt på vores hjemmeside 
www.gronneled.dk og i bladet medlemsorientering der også i 2006 kun udkom 1 
gang. Hvis der blandt medlemmerne findes en som går rundt med en redaktør i 
maven er mulighederne gode, han eller hun skal få al den støtte der er brug for, 
henvend dig gerne i dag i stedet for i morgen. 

 
På sidste generalforsamling havde vi inviteret Hans Grønhøj fra firmaet FASCOM, 
specialist i fællesantenneanlæg til at holde et indlæg efter generalforsamlingen 
konklusionen af indlæg samt den forudgående og efterfølgende konklusion viser at 
der ikke kan opnås den nødvendige opbakning på mere end 75 % af foreningens 
grundejere, for at gøre projektet rentabelt. Vi taler her om et beløb på over kr. 
20.000,- pr husstand.  
Mit råd til alle inkl. mig selv, som i dag ikke råder over fibernet, men ønsker dette er 
at slå kold vand i blodet indtil fibernet fra DONG nedlægges i forbindelse med 
udskiftning af vejbelysningen. 
på DONGs hjemmeside kan man følge med i kabellægningen, og se at der er i 
efteråret 2007 er planlagt nedlægning af fibernet på en del af Park Alle, fra 337 til 
323. Og på Hedegrænsen fra nr. 51 - 61 og på del af Mellemmarksvej fra nr.57 – 
25.   
Resten af foreningens område forsynes med fibernet i 2008 eller flg. år.

Støj fra gaderæs på Midtager. Straks efter den sidste generalforsamling sendte 
bestyrelsen en klage over støjen fra Midtager. Klagen blev sendt til både politi og 
kommune. Det er herefter lykkedes, stort set at bringe støjen til ophør igennem 
kommunens opsætning af skilte med indkørsel forbudt uden lovlig ærinde i 
tidsrummet efter kl. 20. samt politiets opfølgning med hyppige patruljeringer.

 
Dagsordens punkt 4.1 omhandler bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, 
ændringerne er næsten alle af en redaktionel karakter, hvor tiden er løbet fra 
sproget. 
Samtlige foreslåede ændringer vil blive gennemgået på denne generalforsamling 
ved hjælp af PowerPoint billeder.

Jeg kan med det nuværende fremmøde allerede fastslå at vi i dag ikke er 
beslutningsdygtige for vedtægtsændringer, der fordrer at mindst 50 % af 
medlemmerne er til stede og at vedtægtsændringerne vedtages med mindst 2/3 af 
de fremmødte.
Dette forhindrer ikke at vi i dag bliver enige om ændringerne og at der indkaldes til 
en ekstraordinær generalforsamling med et punkt på dagsorden, nemlig 
vedtægtsændring, der således kan vedtages endeligt med 2/3 af de fremmødtes 
stemmer.
En evt. vedtagelse skal herefter godkendes af Brøndby Kommunalbestyrelse. 
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Området generelt, forårsrengøring af fortove er nær forestående, i lighed med 
tidligere år foretager Brøndby Kommune rengøring af de kommunale veje og 
indskærper samtidig at den enkelte grundejer har pligt til at renholde dvs. feje og 
fjerne ukrudt og affald på fortovet ud til vejkanten på den enkelte ejendom, dette 
ses ikke at være tilfældet alle steder.

Det er under gennemgang konstateret at flere grundejere i månedsvis delvis 
blokerer fortovet med containere, grus og byggematerialer. Det er ikke tilladt!

I foreningens miljøregler § 4 står der: 

Aflæssede materialer på vej eller fortov skal fjernes straks efter aflæsningen. I 
øvrigt henvises der til politivedtægtens bestemmelser.

§ 8 Bestyrelsen har påtaleret, hvis miljøreglerne ikke overholdes, og har om 
fornødent – efter påtale – ret til at lade evt. mangler eller pligter udføre for ejers 
regning.
Bestyrelsen har endnu ikke benyttet sig af sidstnævnte mulighed.

Udlån af værktøj og telte:
Udlån af foreningens værktøj, herunder pælespade, pælebor,  kloakrenser, 
rensesplit mv. så foregår udlånet stadig fra Hedegrænsen 79, jeg skulle hilse fra 
Birgitta Elgaard Pedersen og sige at selvbetjening, når hun ikke er hjemme ikke er 
velset og at værktøjet skal retur i rengjort tilstand efter brug.
Alt for mange gange har Birgitta været ude og lege detektiv for og hente værktøjet 
hjem efter manglende lånetilladelse og efterfølgende tilbagelevering.
Husk at værktøjet tilhører vor alle sammen, udlånet gælder for max. 3 dage, 
herefter skal lånet fornys. 

Foreningens vedtægter og miljøregler kan ud over den trykte udgave ses på 
foreningens hjemmeside www.gronneled.dk under menupunktet arkiv.

Til sidst og ikke mindst, vil jeg udtrykke en varm tak til bestyrelsen for et fortrinligt 
samarbejde i året der er gået. Også en varm tak til foreningens tålmodige 
webmaster Henrik, til værktøjsudlånet Birgitte Elgaard Pedersen og til foreningens 2 
revisorer, der har godkendt bestyrelsens økonomiske dispositioner i det forløbende 
år.
Med de bedste ønsker om en god og varm sommer til jer alle overgiver jeg 
beretningen til generalforsamlingens videre foranstaltning.

Formandens beretning blev herefter godkendt med nedennævnte kommentarer:

Hardy Olsen Hedegrænsen 74, kommer med  positiv tilbagemelding om støj fra 
Midtager. Der er ingen støj mere!!

Sjøholm,  Folemarksvej 40 oplyser, at de unge er stoppet med at køre med høj fart, 
efter at politiet har uddelt bøder på 600 kr.

Poulsen Knudslundsvej 10, udtrykker utilfredshed med, at  hundeejere lufter hund 
uden at fjerne efterladenskaberne.

Sjøholm,  Folemarksvej 40 udtaler, at der på hjørnet af Knudslundsvej og 
Grønnemarksvej er  et tykt lag græs på fliserne.
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Casper, Grønnemarksvej 26 supplerer, at der er så meget græs på dette hjørne,  at 
der er buler på fliserne.

Allan Runager lover at kigge på det.

Allan Runager svarer desuden, at hundelorte på gaden er et evigt tilbagevendende 
problem. Hvis han kan få at vide, hvem synderen/synderne er, vil han skrive et brev 
til vedkommende.

Buch, Hørmarksvej 19 advarer om, at man skal  passe på med konfrontation med 
hundeejer, idet han har været ude for, at de kan blive aggressive.

Der blev anmodet om, at vi ser på grunden på Knudslundvej 32, idet der ligger 
strømførende ledninger, der er udækkede og til fare, hvis børn eventuelt skulle 
finde på at lege på grunden.
Der blev endvidere spurgt om, hvor der bliver bygget på grunden.

Søren Christensen Hørmarksvej 3 svarede, at grunden på Knudslundsvej stadig 
ligger brak, fordi  kommunen har givet afslag om at der bygges et dobbelt hus på 
grunden.

Allan Runager lover at kontakte ejeren vedrørende de strømførende ledninger.

Søren Temløv, Mellemmarksvej 7 klager over, at der er alt for mange parkerede 
biler på vejene 

Sjøholm supplerer med, at der er  mange, der parkerer på vejene i stedet for at 
benytte indkørslen eller sørge for at have parkeringsplads på grunden til flere biler.

Allan Runager lover, at bestyrelsen vil arbejde med problemet.

3. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt uden kommentarer.

4. Gennemgang af vedtægtsændringer: 
Bestyrelsen havde sammen med indkaldelse til generalforsamling udsendt forslag 
til ændringer af vedtægterne, hvor 1. punkt var ændring af foreningens navn til 
Grundejerforeningen Grønneled.
Forslaget blev godkendt af de fremmødte, men da der ikke var mindst 50 % af      
medlemmerne tilstede, skulle der indkaldes til ny generalforsamling senest 14 dage 
efter ordinær generalforsamling, inden forslagene kan endelig godkendes.

5. Budgetforslag .
Kassereren fremlagde budgetforslag, der blev godkendt af de fremmødte.

6. Valg.
Formand Allan Runager : Genvalgt
Menigt bestyrelsesmedlem Hanne Baltzersen på valg og ønskede ikke genvalg.
I stedet blev valgt  Kim Kahle 
Bestyrelsessuppleant Ejvind Ovesen Genvalgt.
Som 2. bestyrelsessuppleant blev valgt Søren Themløv, Mellemmarksvej 7.
Revisor Knud Stegemeyer genvalgt.
Revisorsuppleant Søren Christensen Hørmarksvej 3. blev valgt, i tidligere Birgitta 
Elgaard ikke var tilstede.
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Eventuelt:
Der klages over, at der daglig kører lastvognstog gennem Grønnemarksvej, dette er 
et generende problem, idet vejen ikke er bygget til store lastbiler – det er flere 
gange om dagen, at der kører lastbiler fra firmaet DSV..

Klage Hedegrænsen 57.
Der er også generende kørsel på hjørnet af Hedegrænsen/Mellemmarksvej med 
lastbiler, der opdager at Hedegrænsen er lukket og så bruger hjørnet af 
Hedegrænsen og Mellemmarsvej til at vende bilen. Pågældende mener, at der 
mangler skilte om forbud mod gennemkørsel oppe ved Park Allé.

Sjøholm: Der er også et problem med gennemkørende lastbiler på Folemarksvej.

Allan Runager meddeler, at bestyrelsen vil rette henvendelse til firmaet DSV da de 
kører gennem Grønnemarksvej og vil ellers drøfte henvendelserne på 
førstkommende bestyrelsesmøde.

Allan Runager foreslår, at man holder loppemarked ved hver husstand en bestemt 
dato hvert år, hvilket de fremmødte synes er en god idé.

Herefter afsluttedes Generalforsamlingen, formanden takkede dirigenten for et godt møde 
og forsamlingen gik herefter over til fællesspisning.

Referent: Dirigent:

Hanne Baltzersen Ejvind Ovesen 
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