
Vanløse Grundejersammenslutning 
 
Referat fra ordinære generalforsamling den 20. september 2016 i Kulturstationen 
 
Formanden Charlotte Tørngren (CT) bød velkommen, hvor efter man gik over til præsentation at 
deltagerne. 
 
Tilstede var:   Jens Askov (JA)  Damstiens Vejforening 
  Guido Lolli  Frederiksgårds Allés Vejlaug 
  Søren H. Pedersen  G/F Grønvang 
  Ulf Kjellerup  G/F Katrinedal 
  Erik Hedeby  G/F Kildeåens Haveby 
  Erik Jønsson (EJ)  G/F Kirkestiens Villakvarter 
  Peter Haahr  G/F Kæragervej 
  Flemming Baj Jensen  G/F Slotsherrens Vænge 
  Peder Øbro  G/F Søgården 
  A.F. Wehner  Tryggevældevej Vejlaug 
  Steen Lorenzen (SL)  G/F Vanløse Stationsby 
  Jens Chr. Olsen  G/F G/F Veras Allé 
  Frantz Dupuis  G/F Aabakken 
  Jan Mørch (JM)  G/F Aadal 
  Charlotte Tørngren (CT)  A/B Lindegården 
  Willy Sejr Dierks  A/B Søndervighuse 
    A/B Søndervighuse 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent  

 
2. Valg af referent 

 
3. Bestyrelsens beretning 

 
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

 
6. Fastsættelse af kontingent for det følgende år. 
 
7. Valg af bestyrelse. 
 
På valg: Periode: Kandidat: Forening: 
 
Kasserer 2016 – 2018 Jan Mørch Aadal Modtager ikke genvalg 
Best-medl. 2016 – 2018 Erik Jønsson Kirkestiens Villakvarter Modtager genvalg 
Best-medl. 2016 – 2017 Jens Askov Damstiens Vejforening Modtager genvalg 
Suppleant 2016 - 2017 Henrik Bang-Petersen Hastruplund 
 
Revisor 2016 – 2017 Per Stengade Toftjøevej Vejlaug Modtager ikke genvalg 
Rev. Supp. 2016 – 2017 Vakant 
 

Siddende Best-medl. (På valg i 2017) 
 
Formand 2015 – 2017 Charlotte Tørngren A/B Lindegården 
Best-medl. 2015 – 2017 Steen Lorenzen Vanløse Stationsby 
Best-medl.  2016 – 2017 Jens Askov 
Suppleant 2015 – 2017 Vakant 
 
8. Eventuelt 

 



Kl. Ca. 20.15 Regnvands- og forskønnelsesprojekter I Vanløse 
v/ Kåre Press-Kristiansen. 
 
Ad. 1. Steen Lorentzen valgtes til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet. 
 
Ad. 2. Erik Jønsson Valgtes til referent. 
 
Ad. 3. CT, aflagde bestyrelsens beretning, og kunne konstaterer at det havde været et år 
uden de store aktiviteter, fordi man efter sidste generalforsamling konstaterede at 
bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig, hvorfor der til halvårsmødet var indkaldt til ekstra 
ordinære generalforsamlinger, og Jens Askov havde givet tilsagn om at træde ind i 
bestyrelsen. 
 
Der var også til halvårsmødet udarbejdet forslag til vedtægts ændringer, fordi vi mente at 
man ikke altid kunne regne med at få tilslutning til så mange bestyrelsesmedlemmer, som de 
gamle love foreskrev. 
 
Vi havde desuden også lavet et spørgeskema, og der er kommet 5 stk. tilbage, som alle 
ønskede en forbedret hjemmeside. 
 
Arbejdet med en ny hjemmeside er sat i gang. CT oplyste, at hun har fået en aftale om en 
næsten omkostningsfri udarbejdelse at en ny hjemmeside for VGS. Den nye hjemmeside vil 
CT selv kunne vedligeholde og ajourføre. I relation til etableringen af den nye hjemmeside er 
der er lige nogle spørgsmål om ophavsrettigheder til den nuværende hjemmeside, som skal 
afklares. 
 
CT blev spurgt om en tidshorisont for den nye hjemmeside, og CT svarede, at etableringen 
kunne finde sted om 1 – 2 måneder. 
 
Der blev spurt om foreningerne kunne koble sig på, så de kunne bruge hjemmesiden til at 
orienterer deres medlemmer. CT oplyste, at det vidste hun ikke endnu. 
 
CT pointerede som afsluttende bemærkning, at medlemmerne skulle husk på, at det er 
foreningerne, der skal give bestyrelsen de informationer, der skal på hjemmesiden. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Ad. 4. JM uddelte regnskabet for 2015 – 2016 og et for første del af 2016 – 2017, 
JM oplyste, at regnskabet desværre ikke var retvisende, da der ikke var fuldt kontingent 
indbetalt i 2015 – 2016, men kun udgifter, og samtidig mangler kontingentet at blive indbetalt 
for en del foreninger endnu - de pågældende restanter vil blive rykket. Af de anførte årsager 
var regnskabet desuden ikke blevet revideret. 
 
Forsamlingen godkendte regnskabet med forbehold, at der til halvårsmødet i 2017 foreligger 
et revideret regnskab for de 2 år uden revisionsmæssige forbehold eller bemærkninger. 
 
Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling til halvårsmødet, hvor regnskabet kan 
godkendes. 
 
Ad. 5. Der var ikke indkommet nogle forslag. 
 
Ad. 6. Fastsættelse af kontingent, uændret kr. 5,- pr. medlem. 
 



Ad. 7. Valg af bestyrelse: 
Kasserer,  Jan Mørch indvilligede at fortsætte frem til halvårsmødet 2017. 
Best-medl. Erik Jønsson blev genvalgt for 2 år 
Best-medl. Jens Askov blev genvalgt for 1 år 
Suppleant Peder Øbro blev nyvalgt for 2 år  
Suppleant Willy Sejr Dierks blev nyvalgt for 1 år 
Revisor Ulf Kjellerup blev nyvalgt for 1 år 
Rev. Supp. Jens Chr. Olsen blev nyvalgt for 1 år 
 
Ad. 8. Eventuelt. 
Her blev der spurgt til kommunens vedtagelse af, at vi skal have flere skraldespande til 
kildesortering. Vi vil gerne være grønne, men for hver skraldespand, der opstilles anvendes 
et areal svarende til et haveareal for en busk, og der bliver mere kørsel på vejene ved 
indsamling. Der blev derfor spurgt om, der forefindes der en VVM redegørelse, der 
retfærdiggør de nye skraldespandsordninger ? 
Desuden blev der spurgt om, hvordan er kommunens miljøvurderings- og affaldsplan ?. 
 
CT syntes at det var nogle gode spørgsmål og lovede at bestyrelsen ville følge op på 
spørgsmålene. 
 
CT afsluttede generalforsamlingen kl. 20:13 med at takke for fremmødet og den positive 
deltagelse i mødet. 
 
Herefter fortalte Kåre Press- Kristiansen om de regnvands projekter han havde været inde 
over i Vanløse. Alle de ejendomsprojekter, der blev nævnt havde fået koblet tagvandet fra 
kloarken, og den samlede udgift til etablering havde været gratis eller økonomisk positiv for 
beboerne. 
 
Kåre havde tidligere på dagen været til møde med HOFOR og HOFOR ville fremover ikke 
aktivt overtage projekter på skybrudsveje, fordi HOFOR ikke må ”eje” skybrudsveje. I.  
Stedet vil HOFOR gerne gå ind i projekter for grønne veje eller forsinkelsesveje, fordi 
HOFOR gerne må ”eje” grønne bede, kanaler og render. Der har således i 2016 været 
megen frem og tilbage med de projekter der var indsendt inden 31/12 2015. 
 
JM oplyste, at han for nylig havde været til møde med HOFOR og her kunne HOFOR godt gå 
med på skybrudsveje så der er forskellige udmeldinger fra HOFOR. VI må se hvad der sker. 
 
Referat Erik Jønsson 


