
Bestyrelsens beretning (2018 - 2019) 

VGS havde seneste ordinære generalforsamling den 18. september 201, hvor forslaget til vedtægter 

blev vedtaget. Men der var ikke nok fremmødte til en endelig vedtagelse. 

Den 8. oktober 2018 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om 

vedtægtsændringer blev endelig vedtaget. I de nye vedtægter er bl.a. regnskabsåret blevet ændret, så 

det nu følger kalenderåret, og den ordinære generalforsamling afholdes nu i maj i stedet for i 

september. 

Den 5/12-2018 havde vi et møde med Karen Winding om forurening fra brændeovne. 

Det betyder, at regnskab og årsberetning kun dækker perioden indtil 31/12-2018. 

Der er i perioden afholdt 1 bestyrelsesmøde i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling, 

hvor det blev besluttet at arrangere et besøg på Amager Ressource Center, Amager Bakke. 

Efter 1. januar 2019 

I 2019 har vi haft: 

 2 bestyrelsesmøder 

 

 Udsendelse af nyhedsbrev 

 

 26. februar 2019 

Inddraget i Orienterings- og Debatmøde om brændeovne, arrangeret af Vanløse 

Lokaludvalg. Her blev er informeret om, hvor stort problemet med forurening fra 

brændeovne er, og hvad man evt. kan gøre ved det. Oplægget stod Kåre Press Kristensen 

for, og i panelet var forskellige interessenter inden for brændeovnsområet. 

 

 27. marts 2019 

Deltagelse i et møde med Behandlingsskolerne og Vanløse Privatskole vedr. Københavns 

Kommunes beslutning om at placere et botilbud for 40 psykisk sårbare voksne med 

misbrugsproblemer på Linde Allé 40. Herudover har VGS bl.a. været aktive i forbindelse 

med diskussioner i Facebook-gruppen 2720 Vanløse, hvilket forårsagede, at der mødte 6 

borgere op til lokaludvalgsmødet den 28. marts 2019, og at der kom en borgerhenvendelse i 

samme forbindelse. Lige nu er situationen den, at man har halveret antallet af beboere, og 

Lokaludvalget i Vanløse vil indkalde til et borgermøde om sagen. 

 

 11. april 2019 

Besøg på Amager Bakke - desværre var der kun mødt 2 medlemmer op udover bestyrelsen. 

Vi fik en god rundvisning på anlægget - både i affaldsindleveringen, selve 



forbrændingsanlægget, og på toppen af bygningen, hvor der på sigt skal være café og 

skibakke mm. 

 14. april 2019 

Efter dialog med Arbejdernes Landsbank, har bestyrelsen besluttet og anmodet om at vores 

konto mm. overflyttes til Arbejdernes Landsbank, bl.a. med begrundelse i, at NORDEA, 

som vi har nu, og hvor tingene ikke rigtig fungerer, fremadrettet vil opkræve VGS 300 kr. 

pr. år yderligere for at have foreningens konto der. 

I øvrigt opfordrer bestyrelsen til, at medlemmerne henvender sig, hvis der er idéer til de områder, 

sm VGS’ bestyrelse skal tage fat i. 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Charlotte Tørngren 

Formand for VGS 


