
Referat af Grundejerforeningens Grønneled’s ordinære generalforsamling, afholdt tirsdag 
den 24. marts 2009.

Generalforsamlingen blev 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 2008
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Budgetforslag for 2010
6. Valg af formand (tidligere formand Allan Runager er flyttet fra foreningens område)
7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Valg af 1 bilagskontrollant
Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant

8. Eventuelt – her vil vi bede medlemmerne komme med forslag til, hvordan foreningen kan 
gøres mere aktiv.

Fungerende formand Kurt Baldersø indledte med at byde alle velkommen til dette års ordinære 
generalforsamling. I forhold til sidste år, var lokalet dejligt varmt!

1. Valg af dirigent

Kurt Baldersø foreslog på bestyrelsens vegne, at Ejvind Ovesen, Grønnemarksvej 24, blev valgt til 
generalforsamlingens dirigent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Ejvind - med applaus blev valgt 
til at lede generalforsamlingen.

Ejvind takkede for valget - og indledte sit hverv med at konstatere, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 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 
underskrevet erklæring til formanden. Dette var ikke tilfældet!

Herefter blev den udsendte dagsorden kort gennemgået, og det blev i den forbindelse konstateret, at 
der ikke var indleveret forslag til behandling på generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Fungerende formand Kurt Baldersø havde inden generalforsamlingen lavet en aftale med Søren 
Temløv om, at Søren ville orientere generalforsamlingen om foreningens virke.

Søren har i det forgangne år været bestyrelsessuppleant, og har deltaget i alle bestyrelsesmøder. 
Søren startede med at præsentere / fortælle lidt om sig selv – og gav efterfølgende denne beretning:

1



Fungerende formand Kurt Baldersø har bedt mig (Søren Temløv) om at fremlægge bestyrelsen 
beretning.  

Da vores formand Allan Runager er fraflyttet Grundejerforeningen Grønneled, indtræder næst-
formanden Kurt Baldersø i formandens sted.

Bestyrelsen siger tak til formand Allan Runager for godt samarbejde. Tak for indsatsen og held og 
lykke i fremtiden. 
 
Bestyrelsen har siden den ordinære generalforsamlingen 18. marts 2008 afholdt 3 bestyrelsesmøder. 
15/4-08, 27/11-08, 12/01-2009.

Den 1. søndag i juli måned var der traditionen tro loppemarkedsdag i foreningens område.

Søndag 22. februar 2009 kl. 1000 var der fastelavns-tøndeslagning.

På bestyrelsesmødet 15. april 2008 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

For 2. gang blev der holdt loppemarked i Grønneled. Der var 4 grundejere der i det perfekte vejr 
havde fundet det umagen værd at opsætte loppemarkedsstand i deres indkørsel.  1. søndag i juli 
måned.  

Fastelavns-tøndeslagning på Grønnemarksvej, ca. 50 børn var med. Kattekonger og dronninger m.v. 
kan ses på hjemmesiden www.grønneled.dk   .   Tønderne var smukt dekoreret. Tak til Hanne 
Baltzersen, Mellemmarksvej 5. 

Vi modtager ganske mange forespørgsler på ejendomme i forbindelse med ejerskifte - hvilket har 
været særdeles ”indbringende” for foreningen.

Trods det indbringende resultat foreslår bestyrelsen at hæve gebyret fra 100,- kr. til 200,- kr. – 
hvilket en del andre grundejerforeninger beregner.  

Ejendommen Park alle 317 har været på tvangsauktion 25/6 2008. Ejendommen er revet ned og 
grunden er ryddet.

Vi har i maj måned modtaget kommunens Trafikhandlingsplan 2007. For så vidt vores grund-
ejerforening, fremgår kun trafikhæmmende foranstaltninger på Grønnemarksvej.
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I forbindelse med nedlægning af luftledninger, har vi bedt kommunen om et svar på, hvornår vi kan 
forvente at alle øvrige fortove/kantstene ændres. Det har vi endnu ikke fået svar på.

Foreningen har modtaget orientering om, at to grundejere i december 2008 klagede til kommunen 
over det igangværende byggeri på Humlemarksvej 34. De havde i starten af marts 2009 endnu ikke 
fået tilbagemelding fra kommunen. 

Grundejerforeningens opgave er at varetage medlemmernes interesser. Formanden sender derfor et 
brev til Borgmesteren 17. marts 2009.

Grundejerforeningen har ikke taget stilling i sagen, da det er et anliggende for kommunen/teknisk 
forvaltning. 

Grundejeren/bygherren Humlemarksvej 34 blev orienteret.

Den 18. marts kommer der svar fra kommunen: 
Svar: Byggeriet ses ikke at være i uoverensstemmelse med hverken den udstedte byggetilladelse 
eller andre gældende bestemmelser for opførelse af byggeri.

Bestyrelsen vil godt sige tak til Henrik Dahlgaard Knudslundvej 42, vores webmaster, for en flot 
hjemmeside. 

Tak til Birgitta Elgaard Pedersen Hedegrænsen 79, for at administrere materiellet. Stigen er væk, 
hvem har den?

Tak til foreningens bilagskontrollanter:
Finn Mortensen Hørmarksvej 39 og Knud Stegemeyer Hedegrænsen 51. 
bilagskontrollant suppleant Søren Christensen Hørmarksvej 3.

Foreningens vedtægter og miljøregler m.m. kan ses på hjemmesiden www.gronneled.dk 

På baggrund af beretningen blev der stillet følgende spørgsmål – respektive givet følgende 
kommentarer:

A.Poulsen, Humlemarksvej 6:
Vedrørende det igangværende byggeri på Humlemarksvej – er det muligt, at få tilsendt eller at få 
indsigt i byggetegningerne?

Steen Bregenhof, Knudslundsvej44 
Man kan på Teknisk Forvaltning logge på PC – og derefter få indsigt i byggesagen.

Birthe Sander, Grønnemarksvej 19:
Birthe oplyste, at de to grundejere som havde indgivet sagen til Kommunen – i den kommende tid 
vil overveje sagen.

Ejvind Ovesen, Grønnemarksvej24:
Det må være i alles interesse, at vores grundejerforening både nu og i fremtiden udvikler sig på en 
harmonisk måde.
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Karen Borby, Grønnemarksvej 21:
Forespurgte om det kunne være rigtigt, at der dannedes større vandpytter nu efter regnvejr – efter vi 
har fået renoveret kantstenen? Grundejeren blev opfordret til at kontakte Teknisk Forvaltning, som 
er dem, der kan og skal tage stilling til, hvis der er noget, som skal rettes. 

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 2008 v/Birthe Sander

Birthe gennemgik det reviderede regnskab. Følgende punkter blev fremhævet:

 211 grundejere har betalt deres kontingent
 Foreningen har fået rigtig mange forespørgsler fra ejendomsmæglere – hvilket er 

indbringende
 Vi får desværre ikke aktieudbytte i år og næste år – på grund af finanskrisen
 Foreningens telte (som fra tid til anden blev udlejet) er nu kasseret, da de var i dårlig stand
 Der er kun 2 restancer – den ene er nu betalt og den anden vedrører Knudslundvej 34, Denne 

fordring er indgået som en simpel fordring, da det firma der ejer parcellen er under 
konkursbehandling.

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt!

4. Rettidigt indkomne forslag

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

5. Budgetforslag for 2010 v/Birthe Sander

Birthe gennemgik de enkelte budgetposter for 2010. Der er kun ganske få ændringer, og bestyrelsen 
foreslår endvidere, at kontingentet forbliver uforandret.

Birthe orienterede også om, at bestyrelsen ønsker at hæve gebyret for ejendomsforespørgsler fra kr. 
100,00 til 200,00 og med virkning fra 1. april 2009. Årsagen hertil er blandt andet, at de fleste andre 
grundejerforeninger også tager et gebyr på kr. 200,00 pr. forespørgsel.

Ejvind spurgte om der var kommentarer eller spørgsmål til budgetforslaget for 2010? Dette var ikke 
tilfældet og budgetforslaget blev herefter vedtaget.

6. Valg af formand

Bestyrelsen foreslog Søren Temløv, som de sidste par år har været bestyrelsessuppleant, og tillige 
har deltaget i alle bestyrelsesmøder.
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Der var ikke andre kandidater – og Søren Temløv blev valgt med applaus ;o)
7. Valg: 1 bestyrelsesmedlem 

Kim Kahle, Hedegrænsen 75 – villig til genvalg

Der var ikke andre kandidater – og Kim Kahle blev genvalgt

               2 bestyrelsessuppleanter

Ejvind Ovesen, Grønnemarksvej 24 – villig til genvalg
Svend Meilstrup, Grønnemarksvej 15 – har ikke tidligere været valgt

Der var ikke andre kandidater – og Ejvind blev genvalgt og Svend valgt til ny bestyrelsessuppleant.

               1 Billagskontrollant

Knud Stegemeyer – villig til genvalg

Der var ikke andre kandidater og Knud blev genvalgt.

                1 Billagskontrollantsuppleant

Den tidligere billagskontrollantsupplant deltog ikke i generalforsamlingen, og kunne således ikke 
genvælges. 

Henrik Dalgaard, Knudslundvej stillede sig herefter til rådighed, og Henrik blev valgt!

8. Eventuelt 

Som beskrevet i indkaldelsen til dette års generalforsamling, ønskede bestyrelsen at høre 
medlemmernes syn på foreningens virke, og hvordan vi eventuelt kan gøre foreningen mere aktiv.

Vor nyvalgte formand indledte med at fortælle lidt om baggrunden for dette indlæg.

Indlæg:

Skal vi gøre Grundejerforeningen mere aktiv?

Aktiviteterne i Grundejerforeningen har traditionelt været holdt på et minimum:

Faste arrangementer har de senere år været: 
 Tøndeslagning ved Fastelavn, 
 Loppemarked 1. søndag i juli. 
 Årlige Generalforsamling.

Er det, hvad vi ønsker som grundejer? Eller ønsker vi flere aktiviteter afprøvet?
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Når det ønskes drøftet her på Generalforsamlingen, er det fordi den ny bestyrelse ønsker jeres 
tilkendegivelser, så foreningen tilgodeser medlemmernes ønsker. 

Foreningen har til formål at varetage medlemmernes interesser vedrørende deres rettigheder, 
forpligtelser og trivsel i miljø-henseende som parcelhusejer i kommunen.

Nye medlemmer/tilflyttere: Gør vi nok for dem? Kender vi dem, vil vi kende dem bedre, vil nye 
grundejere lære os at kende? Er det nok at byde dem velkommen ved Generalforsamlingen?
Eller skal vi byde dem velkommen til vort område ved at ringe på døren efter indflytning og evt. 
give en flaske vin eller lignende.

Arrangementer:
Generalforsamlingen skal afholdes. Jeg har indtryk af at traktementet med smørrebrød er ganske 
populært? Eller kan vi finde på noget spændende efter generalforsamlingen der interesserer flere 
grundejere?

Fastelavns tøndeslagning: Er der forslag til forbedringer?

Vejfester har med mellemrum været forsøgt? 

I 2005 blev der holdt 25 års jubilæumsfest på Hermosagård. 

Kunne man måske holde en fest hvert 5. år?

Loppemarked har været gennemført de sidste 2 år. Skal det fortsætte?

Cykeltur med mad ud i det grønne? Måske også noget for børnene, hele familien på cykeltur til 
Vestskoven, Herstedhøje, Vestvolden, eller hvad?

Værn om vort kvarter:
Der har været tradition for, at der på Generalforsamlingen bliver nævnt:  

Husk! Kære hundeejere at samle hundens efterladenskaber op!

Husk! At få hækken klippet til et bestemt, pas på fuglerederne!

Husk! Ingen brug af motoriserede plæneklippere m.m. 1700 – 0700! Helligdag!

Husk! Ingen parkerede biler på fortovene!

Husk! Miljøreglerne for Grundejerforeningen skal overholdes!

Det er alt sammen rigtigt nok, vi kan selvfølgelig ikke være ligeglade med, hvordan vores kvarter 
ser ud!

Spørgsmålet er, virker det imod hensigten?

Vi kunne overveje at gøre det stik modsatte, måske fremhæve ting som bør påskønnes:
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Kunne det være, i forbindelse med ombygning/tilbygning/renovering at en grundejer på 
eksemplarisk vis holder ryddeligt og fremkommeligt?

Kunne det være at fremhæve grundejere der altid holder pænt og ryddeligt i indkørsel, på fortov, 
haven?

Måske premiere medlemmerne med en flaske vin eller lignende?

Medlemsinformation:
Kan vi informere medlemmerne via vores hjemmeside? Undgå en masse papir! Indkalde til 
Generalforsamling, fastelavn, referater m.m.? 

Herefter var der mulighed for at komme med kommentarer og / eller spørgsmål:

Else Madsen:
Vi kunne måske benytte vores hjemmeside til at informere om nye tilflyttere? Det er en god ide 
med at give en flaske vin til nytilflyttere! 

Birthe Sander:
Det skal blot nævnes, at det er en betingelse, at vi ved, hvem der er tilflyttere – for at vi kan give en 
flaske vin. Det er ikke altid, at vi har den viden.

André:
Der er en del ældre mennesker i vor Grundejerforening – men der er også mange unge med børn! 
Men hvor er de henne??

Henrik Dahlgaard:
Selvom det har været oppe tidligere – kunne det så tænkes, at bestyrelsen / vi kan arbejde for en ny 
legeplads?

Karen:
Kunne man forstille sig, at der var forældre der frivilligt ville hjælpe på legepladsen?

Kim Kahle:
Vi er ikke så mange til stede i dag – hvordan får vi flere til at komme? En måde at få flere til at 
komme og være interesseret i foreningens virke, er at fortælle om det hjemme til naboerne! Det 
kræver naturligvis en indsats – men det børe være muligt.

Svend Hansen:
Det kunne også være en ide at lave et orienteringsløb for børnene – hvor de voksne også deltager.

Else:
Det kunne eksempelvis foregå i Vallensbæk – nær mosen hvor der er et stort område, vi kunne 
boltre os på.
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Kenneth Brynningsen:
Vigtigt at holde det på et forholdsvis simpelt niveau! Det er i øvrigt en god ide, at sende diverse 
meddelelser ud via hjemmesiden! (Miljørigtigt)

Ejvind konkluderede på baggrund af kommentarerne – at der var en positiv indstilling fra 
generalformsalingens side. At vi ikke skal starte for stort op – men at der er noget at arbejde videre 
med for bestyrelsen.

Herefter var der kun få bemærkninger tilbage:

Kasper:
Er der tiltag fra kommunens side om at sætte bomme op på Grønnemarksvej?

Hardy Olsen:
Er der i trafikplanen skrevet noget ned om årstal?

Til dette svarede Søren, at der i trafikplanen kun er anført, at der vil blive etableret nogle trafik-
dæmpende foranstaltninger på Grønnemarksvej. Der står ikke noget om hvornår. Bestyrelsen vil i 
løbet af foråret tage kontakt til Kommunen, med henblik på at få en uddybende forklaring.

Birgitta Elgaard:
Selvom det er nævnt tidligere – så er foreningens stige væk. Der er nogen som har ”lånt” denne, 
men de har ikke leveret den tilbage. Alle kan låne det materiel vi har – men der er ikke 
selvbetjening!

Da der ikke var flere kommentarer, takkede Ejvind for god ro og orden. Generalforsamlingen var 
herefter slut ;o)

Brøndby, den 28. marts 2009

______________________ ________________________
Ejvind Ovesen Kim Kahle
Dirigent Sekretær/referent
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