Bestyrelsens beretning 2021-2022
2021 har også været i covid-19’s tegn – også for Vanløse Grundejersammenslutning. Det betyder også, at
VGS’ aktiviteter har været begrænset.
Flere gange har vi haft planer om at afholde en generalforsamling i 2021, men hver gang er
forsamlingsforbud kommet på tværs, men det lykkedes at afholde den ordinære generalforsamling den 23.
august 2022. Generalforsamlingen, hvor Søren Hansen, G/F Veras Allé, blev valgt som revisor og Karina
Burlin, G/F Søgaarden som revisorsuppleant.
Ved generalforsamlingen gav Jan Mørck en orientering om forskellige projekter i Vanløse.
Siden seneste generalforsamling har der væres afholdt 3 bestyrelsesmøder i VGS.
Deltagelse i borgermøde på Katrinedal Skole
Vanløse Lokaludvalg havde indkaldt til et borgermøde om trafikken i Katrinedalskvarteret, hvor også VGS
var repræsenteret.
Den løsning, som Københavns Kommune implementerede med lynets hast fungerer ikke særlig godt, og
borgermødet var derfor indkaldt med det formål at få nogle input fra beboerne i området, så der måske
kan findes en bedre løsning. Der arbejdes videre med dette.
Borgermøde i Vanløse Kulturstation
I Vanløse kommer der yderligere 2-3 P-zoner i 2022 og 2023 - 1-2 i Grøndal og en i kvarteret omkring Linde
Allé. P-zonerne indføres for at undgå pendleparkering, samt at undgå at de P-pladser, som nu engang er,
optages til erhvervsparkering - derfor er forslaget også, at 3-timers-tidsbegrænsningen udvides, så den
kommer til at gælde fra 8-21. Borgermødet var hovedsagelig rettet mod de nye P-zoner i Grøndal.
Der vil blive gratis beboerlicenser, gratis licenser til lånebil/værkstedsbil v. Service (efter ansøgning) og et
antal gæstelicenser pr. år. Det sidste er ikke helt på plads.
Andet:
Medlemmer af bestyrelsen er tillige medlem af Vanløse Lokaludvalgs gruppe inden for Trafik- og Planområdet, hvor vi fortsætter vores arbejde på vegne af VGS.
VGS er udpeget medlem af grundejeren.dk, og bladene herfra kan ses og læses på VGS’ hjemmeside under
”Publikationer”.
Bestyrelsen overvejer at udarbejde noget materiale, man kan give til nye medlemmer.
Op til kommunalvalget var der megen debat om bymidten - en debat som siden hen er stilnet af. Jan Gehl
deltog på et lokaludvalgsmøde, hvor han påpegede alle fejlene i Vanløse, men ikke kom med konkrete idéer
til, hvordan det kunne løses. Siden har der været meget stille om netop bymidten.
På et møde i Vanløse Lokaludvalgsmøde var der en orientering om et byggeri, som Københavns Kommune
har planer om at bygge på Elna Muncks Plads. Byggeriet skal være en institution for handicappede med
tilhørende botilbud. Det blev oplyst, at man fra Københavns Kommunes side ikke er ret langt fremme med
projektet, og der var derfor ikke så meget konkret. Dog var der borgere, som spurgte ind til skyggeforhold,
indsyn og villaservitutter (særlige regler, som gælder netop i det område). Man kan læse lidt mere her:
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de26102021/referat/punkt-16

