Bestyrelsens beretning 2020 - 2021
I det forgangne år har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder samt et kontaktmøde.
2020 har 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 2020, men hver gang er
forsamlingsforbud kommet på tværs, derfor har vi valgt at udskyde den ordinære generalforsamling til den
11. maj 2021. Generalforsamlingen vil blive afholdt i Hyltebjerggaard, Linde Allé 33. Og så håber vi på, at
den kan afholdes på det tidspunkt.
Af aktiviteter kan nævnes:
Deltagelse i borgermøde i Vanløse Kulturstation
Forud for covid-19 har VGS været aktiv forud for det borgermøde, som blev afholdt i Kulturstationen i
Vanløse, om det botilbud for aktive misbrugere med dobbeltdiagnoser, som Københavns Kommune har
besluttet at lægge på Linde Allé 40 – der hvor Børn- og Unge Forvaltningen er nu. En uheldig placering i
forhold til de tilbud, der er her i forvejen og i forhold til de ting, som foregår her.
Kontaktmødet 24. september 2019:
På kontaktmødet den 24. september orienterede politiet om den eksplosion, som var på pizza 73 og om
tiltag på kommunens skoler.
Kåre Press-Kristensen fortalte om status på regnvandsprojekter i Vanløse og anlæggelse af skybrudsveje,
som HOFOR betaler drift og anlæg af.
Erik Jønsson (bestyrelsen) orienteret om opdateringen af *Vejledning for Private Fællesveje’.
Her var der en god spørgelyst fra de fremmødte.
Deltagelse i tryghedsvandringer i Vanløse 29. og 31. oktober 2019
Her deltog i alt 3 personer fra bestyrelsen.
Der blev bl.a. talt om den nye type gadebelysning, som giver ”sorte pletter” og vi talte om at lave et indslag
om indbrud ved førstkommende kontaktmøde.
Andet:
I 2020 har vi skiftet bankforbindelse, og anvender nu Arbejdernes Landsbank. Årsagen til skiftet er bl.a.
NORDEAs gebyrpolitik overfor foreninger.
Vi har fået viden om, at der skal laves 750 affaldssorteringspunkter i København, men ikke noget om, hvor
de skal være. Mere her: https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavn-skal-have-750-nye-steder-sortere-affaldi-det-offentlige-rum
Medlemmer af bestyrelsen er tillige medlem af Vanløse Lokaludvalg og deltager i de opgaver, der er i
bydelen her. Opgaverne er primært inden for Trafik- og Planområdet. VGS har også et bestyrelsesmedlem i
Grundejeren.dk, som er en paraplyorganisation for grundejerforeningerne i København.
Bestyrelsen overvejer at udarbejde noget materiale, man kan give til nye medlemmer.

