VANLØSE GRUNDEJERSAMMENSLUTNING
Referat fra ordinær generalforsamling den 21. maj 2019
Formanden Charlotte Tørngren bød velkommen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse:

a) Formand Charlotte Tørngren (modtager genvalg)
b) 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant ulige år
Bestyrelsesmedlem: Jens Askov (modtager genvalg) for 2 år
Bestyrelsesmedlem: vakant for 2 år
Bestyrelsesmedlem: vakant for 1 år
Bestyrelsessuppleant: Jan Mørch (modtager genvalg) for 2 år
c) 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år
Revisor: Ulf Kjellerup, for 1 år
Revisorsuppleant: Jens Chr. Olsen, for 1 år
7. Eventuelt
Efter generalforsamlingen kommer politiet og orienterer om overvågning på ejendomme.
Grundstørrelser.

Følgende foreninger deltog i generalforsamlingen:
Damstiens Vejforening, G/F Holmestien (Villaer), G/F Kirkestiens Villakvarter, G/F Ofea
Plads, Tryggevældevej Vejlag, A/B Lindegården, A/B Søndervighuse, A/B Vanløse Alle 51 –
53, Enkeltmedlem Jan Mørch.
Orientering fra Politiet
Da politiet var kommet begyndte vi med deres orientering om overvågning på egen grund
.
Politiet oplyste at der på det sidste havde været en del indbrud omkring Islev Station og
Jyllingevej Station, samt at man havde en gruppe utilpassede unge omkring Løngstrupgård,
og Kronen hvor SSP var på opgaven. Endvidere oplyste politiet, at der gennem de sidste 3-4
år havde været et fald på 50-70% i antallet af indbrud, og at ca. halvdelen af indbruddene
foretages af danskere, og at den anden havldel foretages af personer, der kommer udefra.
Politiet opfordrede til, at man altid anmelder indbrud, og at Politiet i København kommer ud
til alle anmeldte indbrud i private boliger,
Anmeldelse kan ske på nettet.

Generalforsamling
Kl. 19,20 startede generalforsamlingen.
Ad 1. Valg af dirigent, Charlotte Tørngren blev foreslået og valgt.
Ad 2. Valg af referent, Erik Jønsson blev foreslået og valgt.
Ad 3. Beretning:
VGS havde seneste ordinære generalforsamling den 18. september 2018, 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
brændeovnsområdet.
• 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.
Der har også været kontakt til Hyltebjerggård
• 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 eller
forslag til områder, som VGS’ bestyrelse skal tage fat i.
Jan Mørch, oplyste at Københavns Kommune ikke har nogle grunde at bygge på og de unge
skal væk fra Ringbo i Gladsaxe.
Folketinget har ophævet fredningen af Bellahøj marken, så der kan laves helårs
campingplads, og bebygge op til 4000 m2.
Beretningen vedtaget
Ad 4, Fremlæggelse af revideret årsregnskab:
Regnskabet blev uddelt, og gennemgået.
Regnskabet blev vedtaget
Ad 5. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag modtaget.
Ad. 6 Valg af bestyrelse:
a) Formand, Charlotte Tørngren var villig til genvalg, da der ikke var andre kandidater blev hun
genvalgt.
b) Bestyrelsesmedlem: Jens Askov var villig til genvalg, da der ikke var andre kandidater blev
han genvalgt.
Bestyrelsesmedlem for 2 og 1 år var der ingen der stillede op til, så de er begge vakante
Bestyrelsessuppleant Jan Mørch, var villig til genvalg og blev valgt.
c) 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.
Revisor Ulf Kjellerup
Revisorsuppleant, Jens Chr. Olsen, genvalgt

Ad. 7. Eventuelt:
Charlotte Tørngren oplyste at vi vil udsende et nyhedsbrev når der er noget aktuelt.
Jens Askov, foreslog at vi arrangerede specielle foredrag, med foredragsholder, og efterlyste
emner fra foreningerne.
Willy Sejr Dierks, oplyste om opsætningen af kameraer i hans andelsboligforening, der ligger
ud til Slotsherrensvej, efter politiets anvisning.
Jan Mørch, oplyste om byggeriet på Trekanten (Hjørnestenen III) der kommer
ungdomsboliger almindelige boliger og en cafe, anlægget ved Eskjærvej inddrages, og
Eskjærvej udkørsel i Apollovej lukkes, samt at spillevand og tagvand skal separeres på
grunden.
På Godthåbsvej ville kommunen lave en busbane for linje 2A, og nedlægge 30 p-pladser,
men det er taget af bordet.
TMU skal tage stilling til om elbiler må holde gratis og ubegrænset på ladepladserne.
TMU skal også tage stilling til nedlæggelse af Bispeeng buens broer og åbning af
Ladegårdsåen.

Der er kommet en ny cykelredegørelse, på Annebjergvej er der kun cykel baner ingen
cykelsti.
Der har været forespørgsel om lukning af Jernbane Alle fra Vanløse Alle til Jydeholmen,
men hvad med de 7000 biler der kører der dagligt.
TDC er i gang med nedgravning af fibernet, og giver gratis indlægning til villaerne.
Man kan læse mere på Fibernet Vanløse https://tdcfiber.dk/?vanlose
Erik Jønsson, oplyste at Grundejeren.dk ønskede at kommunen fik minimums størrelser på
grunde på 600 m2, København og Tårnby kommuner er de eneste der ikke har en
minimumgrundstørrelse. Det skulle gerne med i den kommende kommuneplan.

Referat Erik Jønsson

