VANLØSE GRUNDEJERSAMMENSLUTNING
Referat fra halvårsmøde og ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2016 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning
2. Foreningens fremtid
3. Forslag til vedtægtsændringer (vedlagt)

Såfremt der ikke opnås 2/3 stemmeflerhed for vedtægtsændringerne indkaldes hermed
til ny generalforsamling, onsdag den 13. april 2016, efter den ekstra ordinære generalforsamling.
Dagsorden:
1. Vedtagelse af vedtægtsændringer.

(Her kan ændringerne vedtages med almindelig stemmeflerhed)

2. Supplerende valg til bestyrelsen:
1. Bestyrelsesmedlem for 1 år
2. Bestyrelsessuppleant for 1 år
3. Revisorsuppleant for 1 år
3. Eventuelt
Foreningens revisor Jens Askov opstiller til bestyrelsen
Formanden Charlotte Tørngren (CT) bød velkommen og man mindedes Erik Honoré.
Efter generalforsamlingen konstaterede vi at vi ikke var beslutningsdygtige og udarbejdede
vedtægtsændringer.
Der er ikke opkrævet kontingent i 2015 fra alle.
I dag er der indkaldt til ekstra ordinær generalforsamling og hvis der ikke opnås 2/3 flertal er der
en ekstra generalforsamling for at få vedtægterne ændret, som det fremgår af dagsordenen.
Jan Mørch (JM) blev valgt til dirigent og takkede for valget, herefter var der navne opråb og
følgende foreninger var tilstede.
Damstiens Vejforening, G/F Kirkestiens Villakvarter, G/F Kæragervej, Tornestykkets
Vejlaug, G/F Aadal, AB Lindegården, AB Vanløse Alle 51 – 53, EF Kastaniegården.
Ad. 2. Foreningens fremtid:
Foreningen har 3713 medlemmer i ca. 60 foreninger.
Peter Haahr (PH) foreslog at man skriver ud til foreningerne at der ikke kommer nogle til
generalforsamlingen, og hvis der ikke sker noget, så må vi lukke.
Det er også et spørgsmål om hvor længe Jan Mørch og Erik Jønsson fortsætter i bestyrelsen.
Vi trænger til at hører om vi skal fortsætte. Har vi brug for VGS ??
Skrivelsen til foreningerne om hvad kunne de tænke sig: Skybrud, LAR, veje, eller ander emner
vi skal tage op.
JM orienterede om hvad vi havde beskæftiget os med de sidste par år:
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Parkeringsforhold, i bymidten, der er en plan for området fra Ålekistevej til Damhusengen som
ikke er kommet igennem.
Mange private fællesveje er i god stand nu.
CT, spurgte til hvad der optager foreningerne nu, og tage emner op. Hvordan får vi det ud til
medlemmerne, benytte hjemmesiden.
Sammen med referat laves et spørgeskema.
Ad. 3. Vedtægtsændringer.
De udsendte vedtægts ændringer blev gennemgået paragraf for paragraf, og der blev lavet nogle
få rettelser.
Da der ikke var 2/3 fremmøde skal der afholdes endnu en ekstra ordinær generalforsamling.
JM oplyste at foreningen dagsdato havde ca. 62.000,- kr. i kassen.

Ekstra ordinær generalforsamling:
Ad. 1. Vedtagelse af vedtægtsændringer.
De foreslåede vedtægtsændringer med rettelser blev vedtaget.
Ad. 2. Supplering til bestyrelsen.
1. Bestyrelsesmedlem for 1 år.
2. Bestyrelsessuppleant for 1.år.
3. Revisor for 1 år.
4. Revisorsuppleant

Jens Askov blev valgt.
Vakant
Per Stengade
Vakant.

Ad. 3. Eventuelt:
JM orienterede om følgende emner:
HOFOR har ændret benyttelse af gennemstrømnings vandvarmere, nu skal man have
varmtvandsbeholder. Der kan søges om dispensation men taksten for varmt vand er ret stor.
Randbølvejs lukning, der er forslag om genåbning, sagen ligger i kommunen.
Bilfri søndag den 18. september er foreløbig aflyst der blev ikke bevilliget penge til afspærring
m.m.
P-zonen, lokaludvalgets Trafik og Plangruppe har møde med TMF den 4. maj.
Der afholdes borgermøde om Lønstrupgård og området der omkring.
Cykelstien på Jyllingevej er for smal til kommunens fejemaskine, JM og EJ er på opgaven.
Der etableres cykelsti fra Vanløse Alle til Grøndal Parkvej og Jernbane Alle ensrettes, der
nedlægges 22 p-pladser
Centret ved Vanløse Torv forventes åbnet i 2017.
Der arbejdes med ny indgang til Kulturstationen når FØTEX flytter over i centret.
Der etableres boliger oven på centret.
Cykelparkeringen er midlertidig nedlagt i bygge perioden.
Der afholdes Vanløse på den anden ende 1. søndag i juni.
Mødet sluttede kl. 20,14
Referat Erik Jønsson

