Bestyrelsens beretning 2016 - 2017
I årets løb er der afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et halvårsmøde/ekstraordinærgeneralforsamling..
På halvårsmødet/den ekstraordinære generalforsamling skulle dels vælges en ny kasserere og dels
skulle årsregnskabet fra sidste ordinære generalforsamling fremlægges. Henrik Lindstrøm valgtes
som kasserer, men måtte for 2½ uge siden trække sig pga. sygdom. Jan Mørch havde i den
forbindelse fremlagt et regnskab frem til 31/3-2017. Så foreningens regnskab fra 1/4-2016 til 31/32017 er allerede godkendt, og udgår derfor af dagsordenen. Regnskabet ligger allerede under
dokumenter.
På halvårsmødet havde vi også fået Kåre Press-Kristensen til at fortælle om fyring i brændeovne og
de forurenings- og helbredsmæssige konsekvenser heraf. Materialet ligger på foreningens
hjemmeside under dokumenter.
Af øvrige emner, som bestyrelsen har behandlet i løbet af året er bl.a.:
•

•

•
•
•

•

•
•

Fortætning af de bebyggede arealer- nedrivning af énfamiliehuse og opførelse af
dobbelthuse
Samarbejdet med bl.a.grundejeren.dk, Valby Lokaludvalg og Vanløse Lokaludvalg har ført
til, at Københavns Kommune ikke længere systematisk kan give tilladelse til fortætning af
villaområderne. Det blev vedtaget på Teknio og Miljøudvalgets møde den 19. juni 2017.
Genåbning af Randbølvej
Forudsætning for lukning af Randbølvej har vist sig ikke at holde stik, og har medført andre
problematikker i området.
Parkeringsredegørelsen for 2017, hvor der lægges bl.a. op til en udvidelse af 3-timers
parkeringszonen i Vanløse.
Skybrudsløsninger i Københavns Kommune og de forskellige signaler, som HOFOR har
udsendt.
Problemer med at delebiler holder på private fællesveje uden at skulle bidrage til de private
fællesvejes vedligeholdelse af vejen - der betales også for delebilerne mens de holder stille.
Københavns Kommune har på et Lokaludvalgsmødet givet udtryk for, at de ikke mente, at
det var et problem, når de nu kalder det ’bybiler’. Ligeledes parkerer de på
rendestensbrønde, så disse ikke kan blive renset.
Sletning af medlemmer, som ikke har betalt gennem flere år, og som har fået flere
betalingspåmindelser - det betyder, at vi har slettet 5 foreninger i forbindelse med
indbetaling af seneste medlemskontingent - man kan ikke længere være medlem af VGS,
hvis ikke ma betaler sit kontingent.
Affaldsordninger og Københavns Kommunes villakorps, som nu er nedlagt.
Den nye hjemmeside, som er blevet aktiv og mere informativ.
- i den forbindelse har vi endnu ikke lagt informationer ud på vores medlemsforeninger, da
dette vil kræve, at hver enkelt medlemsforening giver samtykke hertil. Alternativet kunne
være, at foreningerne ’bare’ står på en liste om med link til foreningernes hjemmesider, hvis
de har en sådan. Dette spørgsmål vil vi lade være til diskussion på generalforsamlingen.
- Efterhånden som hjemmesiden bliver mere og mere udviklet og udvidet, vil der på et
tidspunkt blive et forum for foreningens medlemmer, hvor ma skal logge ind, og vi har talt
om muligheden for at udsende et nyhedsbrev en gang imellem.

- Hvis I som medlemsforeninger har nogle gode billeder fra eget område, så vil VGS gerne
have lov til at anvende disse på hjemmesiden. Send dem på en mail til:
2720vgs@gmail.com.
•

I forbindelse med at kassererposten skulle overdrages til Henrik Lindstrøm, har der været e
del arbejde i forhold til Nordeas håndtering af processen i forbindes med Hvidvaskloven, og
hvor der er lidt uoverensstemmelser mellem det, der står i vores vedtægter, og det vi reelt
gør, så derfor ændring af §9 i vedtægterne.

Så vi har haft nok at se til i årets løb. Og får forhåbentlig også noget at de til i det kommende år.

Beretning som aflagt på den ordinære generalforsamling
19-09-2017

