
Grundejerforeningen Tårnby Eng 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 21. oktober 2014 hos Nils Hermansen 

Deltagere: Per Tvede Hansen, Nils Hermansen, Inger Bjarnholt, Rasmus Grimm og Lis Jensen 

Fraværende: Henrik Nielsen og Lene Larsen 

 

 

 

1. Godkendelse af sidste bestyrelsesmøde  

Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. maj 2014 blev underskrevet. 

 

2. Generalforsamling: Dato, sted, tid, dirigent, bestille lokaler, vin/øl/vand og saltting 
Der afholdes generalforsamling den 20. november 2014 kl. 19.00 på Korsvejen Skole. Lis bestiller 

lokale. Bestyrelsen foreslår Jesper Bjarnholt som dirigent. Per sørger for drikkevarer, evt. sammen 

med Nils. 

 

3. Bestyrelsesmedlemmer på valg 

Inger, Nils, Lis og Lene er på valg. Inger genopstiller ikke. Lis har solgt sit hus pr. 1. feb. 2015 og 

udtræder derfor. Nils genopstiller men ønsker ikke at overtage formandsposten.  

Per fortsætter endnu et år som kasserer. 

 

4. Regnskab 2013/2014 

Regnskabet var ikke afsluttet endnu. 

 

5. Kontingent 

Per gennemgår regnskabet i den kommende weekend for kontingentrestancer.  

 

6. Navne på brevkasser Glamsbjergvej 

Nils taler med Casper, den nye e jer af Glamsbjergvej 31, om navn på postkassen. 

 

Inger sørger for navneskilt på postkassen, Bolbrovej 15. 

 

7. Træer Bolbrovej: Foreningens udgifter 

De nyplantede hjortetaktræer har kostet ca. 1.300 kr. incl. moms pr. stk. Ved generalforsamlingen 

sidste år blev det besluttet, at foreningen yder et tilskud på 1.000 kr. incl. moms til genplantning af 

nye træer i rækken, der flugter med postkasserne. Beløbet er ved en fejl ikke blevet anført i referatet 

fra generalforsamlingen. Dette vil der blive rettet op på ved den kommende generalforsamling, 

således at der i fremtiden kun vil blive refunderet 1.000 kr. pr. træ. 

 

De nyplantede hjortetaktræer lever ikke op til forventningerne. Inger taler med Leif og gartneren 

om, hvad der er gået galt. 

 

En grundejer har selv bestilt gartner til rodfræsning og plantning af hjortetaktræer ved sin parcel. 

Fakturaen for arbejdet er sendt direkte fra gartneren til foreningens kasserer, som efter gentagne 

rykkere, har betalt fakturaen. Inger meddeler grundejeren, at foreningen ikke refunderer udgiften til 

rodfræsning og beder ham indbetale udgiften til grundejerforeningen. Det fremgår af referatet af 

sidste generalforsamling, at bestyrelsen i dialog med den enkelte grundejer bevilger tilskud fra 

foreningens kassebeholdning til de nye træer, der plantes, og at der ikke ydes tilskud til opgravning 

og bortskaffelse af eksisterende træer. Grundejeren har ikke konfereret med bestyrelsen, inden han 

har bestilt arbejdet.  

 

 



Da forslaget om genbeplantning blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år, var det en 

forudsætning, at lokalplanen blev ændret i overensstemmelse hermed. Dettte betyder, at bestyrelsen 

fremsætter forslag vedr. ændring af lokalplanen på den kommende generalforsamling. Forslaget 

formuleres, når Nils har indkøbt en penselfyr og en fransk bjergfyr. 

 

8. Farve på indgangsparti og carport 

Ved generalforsamlingen i 2012 blev det besluttet at indføje farvenummer på den gråblå nuance, der 

skal anvendes ved maling af indgangsparti og stolper på carport i foreningens vedtægter. Det har 

imidlertid vist sig vanskeligt at skaffe dette farvenummer, da nummeret kun anvendes af et fabrikat. 

Der må foretages en ny vedtægtsændring, således at RAL-farven fremgår.   

 

9. Rensning af kloaker 

Tidligere har Tårnby Eng betalt 1200 kr. om året til kommunen for rensning af foreningens 18 

brønde. Denne ordning er ophævet, og foreningen skal selv sørge for, at arbejdet bliver udført. Nu 

har Sammenslutningen af Grundejerforeninger i vores område indgået en fælles aftale med en 

kloakmester om dette arbejde. Udgiften vil være 55 kr. pr. kloak. 

 

Rotteplagen i vores område blev drøftet. Nils indhenter skriftligt tilbud på et fælles projekt for 

installation af rottespærre i vores kloaknet. Hvis det kan nås, medtages det som et forslag på det års 

generalforsamling. Udgiften vil være ca. 5.000 kr. incl. moms pr. parcel. 

 

10. Snerydning. 

Sidste år blev indgået aftale om snerydning i tre år. 

 

11. Trafikdæmpende foranstaltninger på Glamsbjergvej 

Nils oplyste, at kommunen ikke er indstillet på ændring af forholdene. Politiets målinger viser, at 

der ikke er graverende fartoverskridelser.  

 

12. Hjemmeside 

Gert Ryd er ikke kommet videre med etablering af de funktioner, som blev aftalt ved sidste 

bestyrelsesmøde.  

Det blev aftalt, at Gert, Nils og Lis mødes søndag den 2. november 2014 kl. 11.00 hos Nils for at få 

sat skub i arbejdet. 

 

13. Hjørnet Bolbrovej/Ladbyvej 

Ved sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at Inger indhenter tilbud på omlægning af sten på fortove 

og stikveje. Der er ikke sket videre i sagen. 

 

14. Støjgener fra Kbh. Skyttecenter 

Kommunen har nu besluttet, at der arbejdes henimod at reducere støjgrænsen til 62 decibel inden 

2019. Bestyrelsen tager ikke emnet op ved den kommende generalforsamling. 

 

15. Planer for Fortov, skur ved carporten m.m. 

Der er ingen aktuelle planer, men på sigt er det nødvendigt at renovere fortove. 

 

16. Eventuelt 
Nils har hilst på den nye ejer pr. 1. november 2014 af Glamsbjergvej 31 og sørger for, at han får 

vedtægter, mv. Inger sørger for velkomstblomster. 

 

Inger taler med Bent, Bolbrovej 17 om reparation af vej i forbindelse med hans reparation af kloak. 

 

I indkaldelsen til den kommende generalforsamling anføres bestyrelsesmedlemmernes adresser og 



telefonnumre, således at interesserede kan indhente oplysninger om, hvad bestyrelsesarbejdet 

indebærer. 

 

25. oktober 2014 

Lis Jensen 

 


