
Referat af Grundejerforeningen Grønneled’s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag den 
18.marts 2008.

Generalforsamlingen holdt i kantinen på Tjørnehøjskolen, Tornehøj 3, Brøndbyvester.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2007
4. Rettidigt indkommende forslag
5. Budgetforslag for 2009
6. Valg: Kasserer
7. Valg: 2 bestyrelsesmedlemmer

          2 bestyrelsessuppleanter
          1 bilagskontrollant
          1 bilagskontrollant suppleant

8. Eventuelt

Formand Allan Runager startede med at byde alle velkommen – beklagede den manglende varme i 
lokalet, hvilket skyldes skolens påskeferie. Herefter orienteredes om det møde som DONG havde 
indbudt til og afholdt den 6. marts – om det forestående gravearbejde og nedlæggelse af el-kabler på 
vejene i vores grundejerforening. Endvidere orienterede Allan om det Fibernet, som alle har fået 
tilbudt – men som på grund af manglende tilslutning ikke kommer i drift lige nu. Et antal prospekter 
blev lagt til fri afbenyttelse / afhentning.

Afslutningsvis orienterede Allan om, at formand for Teknisk Udvalg Arno Hurup Christiansen fra 
Brøndby Kommune ville komme og give en orientering om, hvilke forventninger kommunen havde 
med hensyn til, hvad der vil ske i vores lokalområde inden for de nærmeste år. Dette sker efter den 
ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent

Herefter gik den ordinære generalforsamling i gang, og Allan foreslog på bestyrelsens vegne, at 
Ejvind Ovesen, Grønnemarksvej 24 blev valgt til generalforsamlingens dirigent. Der var ingen 
andre forslag – og Ejvind blev herefter valgt til generalforsamlingens dirigent.

Ejvind indledte sit hverv med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt / indvarslet. 
Samtidig blev det oplyst, at ingen kan vælges til poster eller andre gøremål, uden selv at være til 
stede – medmindre vedkommende inden generalforsamlingen har afleveret en erklæring til 
formanden. Dette var imidlertid tilfældet – og Ejvind fik navn og erklæring fra vedkommende. 

Herefter blev den udsendte dagsorden kort gennemgået, og det blev i den forbindelse konstateret, at 
der ikke var indleveret forlag til behandling på generalforsamlingen.
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2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år v/ Allan Runager

Bestyrelsen har I beretningsåret afholdt 2 bestyrelsesmøder, henholdsvis det konstituerende møde 
den 24.april 2007, og sidst den 8. januar 2008 som forberedelse til fastelavnsfesten og denne GF.

På bestyrelsesmødet den 24. april 2007 konstituerede bestyrelsen sig således:

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

Ud over konstitueringen var der en generel opfølgning fra punkter rejst på den netop overståede 
generalforsamling, bestyrelsen prioriterede at følge op på følgende punkter:

 At få godkendt vores vedtægtsændringer i Brøndby Kommune og herefter udsendt dem til 
medlemmerne.

 At få iværksat nogle tiltag til trafikdæmpende foranstaltninger således at det bliver mindre 
tillokkende for lastbiler at bruge vores veje som gennemkørsel.

 At få kontaktet nogle enkelte grundejere som ikke overholder miljøreglerne for 
fortovsrensning. 

 At få afbrudt evt. strømførende ledninger mv. på byggetomten Knudslundvej 32

Af andre presserende opgaver havde bestyrelsen hvis det var muligt gerne løst følgende:

 Afskaffet de utallige hundeefterladenskaber på fortovene

 Fjernet de alt for mange parkerede biler på fortovene, som spærrer passagen for 
barnevogne/kørestole med op til halvdelen fortovsarealets bredde.

En løsning af de her nævnte punkter kræver dog mere end en aktiv bestyrelse, det kræver 
simpelthen en holdningsændring hos grundejerne.

I det forløbende år har der været enkelte tvistigheder imellem naboer, som forhåbentlig nu er bilagt 
med eller uden bestyrelsens medvirken. Det har for det meste været spørgsmål om vedligeholdelse 
af fælleshegn, Husdyr og røggener fra afbrænding / grillning
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Ejendommen Park Alle 317, godkendt af bestyrelsen står som byggetomt og ingen kan få kontakt 
med ejeren hverken kommunen eller os.

Er der nogen til stede som kan bidrage med oplysninger vedr. grundejeren vil jeg gerne tale med 
vedkommen.

Er vores grunde forurenet, det kunne man godt foranlediges til at tro når man besøger Brøndby 
Kommunes hjemmeside. En vaks grundejer har bedt bestyrelsen undersøge hvad der skal lægges 
heri.

De tidligere Amter, nu regioner skal miljømæssigt områdeklassificere al jord, således at man ikke 
flytter en evt. forurening hen et sted som er rent og hermed utilsigtet spreder forurening.
Som hovedregel er alle jordlodder i vores område klassificeret som lettere forurenet, det være 
igennem den alm. partikelforurening fra trafikken, skorstene mv.

Vi er altså som udgangspunkt ikke mere forurenet i Grønneled end de er i Vesterled ect.
Det får derfor i almindelighed ingen indflydelse på værdiansættelsen af vores jord, med mindre der 
på den enkelte parcel direkte er konstateret forurening, eks. ved nedsivning af fyringsolie og lign. 
 

Fastelavnstøndeslagningen fandt sted søndag den 3. februar efter traditionen på Grønnemarksvej 
samme sted som sidste år. 

Deltagerne var foreningens børn samt gæster udefra. 

Hanne Baltzersen havde også i år dekoreret tønderne smukt inden de blev forvandlet til 
pindebrænde, tak for det Hanne.

Navn og foto på årets vindere kan ses på vores hjemmeside 
www.gronneled.dk
 

Bladet medlemsorientering der udkom første gang i 1997 er ved at afgå ved bladdøden. (Stoffet 
formidles i stedet via vores hjemmeside.)

Medlemsorientering udkom foreløbig for sidste gang i 2006 med 1nummer. Bladet udkom pga 
manglende tid slet ikke i 2007, mig bekendt har ingen grundejer kommenteret det, endsige savnet 
det. 

Skal Medlemsorientering fortsat bestå kræver det nye kræfter på banen. 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. 
 

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 
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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:
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. 

Udleje af partytelte er ophørt, idet vores i alt 2 telte er kasseret pga. af slidtage. 

Loppemarked
Søndag den 6.juli 2008

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 Birgitta 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.

Ejvind Ovesen spurgte herefter om der var medlemmer, der have spørgsmål eller kommentarer til 
beretningen?
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Birgitta Elgaard Pedersen, Hedegrænsen 79
Foreningen har aldrig haft en pælespade – men et pælebor

Henrik Dalgaard, Knudlundsvej 42
Henrik ville gerne vide hvor mange der egentlig havde tilmeldt sig Fibernet? 

Allan meddelte, at under 10 tilsyneladende havde meldt sig under selve kampagnen. Det oplystes 
endvidere, at Dong havde givet udtryk for, at minimum 100 skulle tilmelde sig – før det ville blive 
en realitet.

Leif Buch, Hørmarksvej 19
Leif meddelte, at de aldrig havde modtaget det omtalte materiale fra DONG vedrørende Fibernet.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, konstaterede Ejvind, at 
bestyrelsens beretning herefter var enstemmig vedtaget / godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2007 v/Birthe Sander

Birthe indledte med, at ”Hovedet” på regnskabet ville blive rettet til foreningens nye navn - og 
herefter blev reviderede regnskab gennemgået.

Generalforsamlingen blev orienteret om, at der p.t. var 2 grundejere der mangler at betale 
kontingent. 1 grundejer har ikke betalt kontingent de seneste 3 år. Denne grundejer vil i år blive 
overdraget til inkasso. Årsagen til at dette ikke er sket tidligere er, at det koster ca. kr. 1000,00 at få 
sådan en sag gennemført – og beløbets størrelse taget i betragtning, har det ikke været muligt 
tidligere.

På udgiftssiden har foreningen sidste år har en del større udgifter til trykning af indkaldelser til 
generalforsamling, samt trykning af vedtægter og miljøregler – primært på grund af afholdelse af 
ekstraordinær generalforsamling, men også at vi nu selv skal betale for trykning.

Sidste år blev opkrævning af grundejerforeningskontingent endvidere etableret i PBS, hvilket også 
betød, at der blev afholdt nogle ”startomkostninger”.

Det endelige resultat for foreningens aktiviteter var et mindre underskud på kr. 2.173,18.

Ejvind spurgte herefter, om der var nogen som havde spørgsmål eller kommentarer til regnskabet? 
Dette var ikke tilfældet, - og regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

4. Rettidigt indkommende forslag  

Ejvind konstaterede endnu en gang, at der ikke var indkommet nogen forslag til behandling.
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5. Budgetforslag 2009

Birthe gennemgik de enkelte budgetposter for 2009. 

Trykning af indkaldelse til generalforsamling samt Fastelavnstøndeslagning vil være højere end 
tidligere, qua vi selv skal betale. Ansvarsforsikringen forventes også at stige en smule. Herudover 
forventes ikke større ændringer.

Ejvind konstaterede herefter, at kontingentet foreslås uændret for 2009 – og spurgte om der var 
spørgsmål eller kommentarer til budgetforslaget?

Knud Andersen, Hedegrænsen 63:
Spurgte om det ikke ville være en ide, at lægge såvel indkaldelse til generalforsamling som andre 
notater ud på foreningens hjemmeside (www.gronneled.dk) – med henblik på at spare penge på 
blandt andet trykning?

Birthe svarede at ideen var ok – og at der allerede lå referater – men da alle formentlig ikke have 
adgang til Internettet, vil det ikke være en gangbar løsning – på nuværende tidspunkt. Det er heller 
ikke helt klart, om det er ”lovligt”, at udsende indkaldelse til generalforsamling ad denne kanal.

Else Mortensen, Hørmarksvej 39:
Spurgte om det ville være en ide, at foreningen anskaffede sin egen kopimaskine?

Birthe oplyste, at det på nuværende tidspunkt ikke er undersøgt, om der er økonomi i dette. Vi 
betaler p.t. 0,50 kr. pr. kopi – hvilket tilsyneladende er en ok pris, sammenlignet med hvad det 
koster andre steder.

Vagn Andersen, Hedegrænsen 83:
Kommenterede at trykningen naturligvis havde været ekstra dyr sidste år – og spurgte, om det var 
en mulighed at registrere, hvem af foreningens medlemmer der kunne modtage materiale 
elektronisk?

Allan svarede at ideen var god, og det ville blive overvejet, om det var en mulighed at medsende et 
spørgeskema – eventuelt sammen med næste års indkaldelse til generalforsamling.

Knud Andersen, Hedegrænsen 63:
Spurgte hvorfor vi ikke blot anvendte vores hjemmeside? (Svaret er tidligere givet)

Yvonne B, Folemarksvej
Spurgte om det var muligt at oplyse navnet på vores hjemmeside – eventuelt på indkaldelsen?

Allan meddelte at vi vil sørge for, at navnet oplyses på indkaldelsen næste år.

Ejvind spurgte om der var flere spørgsmål eller kommentarer? Dette var ikke tilfældet og 
budgetforslaget blev herefter vedtaget. Samtidig konkluderede Ejvind, at bestyrelsen havde et emne 
at arbejde videre med – Trykning m.v. af diverse materialer.
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6 Valg: Kasserer 

Birthe Sander, Grønnemarksvej 19 – villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater og Birthe blev 
herefter genvalgt.

7. Valg: 2 bestyrelsesmedlemmer

Kurt Baldersø, Humlemarksvej 28 – villig til genvalg
Svend E. Hansen, Hørmarksvej 41 – villig til genvalg

Der var ikke andre kandidater – og både Kurt og Svend blev begge genvalgt.

              2 bestyrelsessuppleanter

Ejvind Ovesen, Grønnemarksvej 24 – villig til genvalg
Søren Temløv, Mellemmarksvej 7 – villig til genvalg

Der var ikke andre kandidater – og både Ejvind og Søren blev genvalgt

              1 Bilagskontrolant

Finn Mortensen, Hørmarksvej 39 – villig til genvalg

Der var ikke andre kandidater og Finn blev genvalgt.

              1 Bilagskontrollant suppleant

Søren Christensen, Hørmarksvej 3 – ikke til stede, men havde givet Allan Runager skriftlig besked 
om, at være villig til genvalg.

Der var ikke andre kandidater, og Søren Christensen blev herefter genvalgt.

8. Eventuelt

Der var ingen punkter under dette punkt

Herefter takkede vores dirigent Ejvind Ovesen for god ro og orden, og erklærede herefter 
generalforsamlingen for afsluttet ;o)

Brøndby, den 18. marts 2008

______________________ ________________________
Ejvind Ovesen Kim Kahle
Dirigent Sekretær/referent
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Efter generalforsamlingen kom formanden for Teknisk Udvalg i Brøndby Kommune, Arno Hurup 
Christiansen – for at orientere om hvad der rør sig i vores lokalområde i den nærmeste fremtid.

 Der sker ikke så meget i vores lokalområde ifølge den vedtage lokalplan
 Sdr. Ringvej som grænser op til vores område er nu en Kommunevej – det var tidligere en 

Amtsvej
 Fra kommunens side er der primært fokus på de erhvervsområder der er i kommunen – i de 

nye lokalplaner
 Største ændringer i vores område er at vi får taget vores luftledninger ned og i stedet gravet 

elkablerne ned i jorden. Dette betyder tilmed en større forsyningssikkerhed. Det skulle også 
give en bedre belysning

 Der er netop vedtaget en ny busplan. Som bekendt er vi ikke særlig godt repræsenteret med 
busser i vores område. Kommunen betaler / bestiller de ruter der kører – men da der altid 
skal foregå forhandlinger med entreprenøren – er det ikke altid, at alle ønsker 
imødekommes.

 Trafikhandlingsplaner vedrører også os og vores område. Da vi netop skriver med 
kommunen omkring hastighedsdæmpende foranstaltninger og chikaner m.v. indenfor vores 
område – blev dette emne diskuteret. Det blev dog hurtigt klart, at vi fortsat selv skal blive 
ved med at rykke – selv om det også blev tilkendegivet, at kommunen for nærværende ikke 
have flere penge.

 Kommunen har netop skiftet entreprenør på dagrenovationsområdet. Flere grundejere gav 
udtryk, at det var blevet dårligere…………… Vi fik at vide, at vi fortsat hver især skal 
ringe, hvis noget ikke fungerer, og at kommunen havde tiltro til, at det nok skulle blive godt. 
Kommunen sparer i øvrigt penge – da den nye entreprenør var billigere end den tidligere.
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