
Grundejerforeningen Tårnby Eng

Referat af ordinær generalforsamting den 20. november 2O14 på Korsveiens Skole

Der var fremmødt 1 5 repræsentanter for 1 4 parceller.

1. Valg af dirigent
.lespei Blamhålt blev valgfi til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt-

2. Bestyrelsens beretning
Formanden indledte med å byde velkommen til alle og især til de tre nye familier på Bolbrovej 34,

Bolbrovej 15 og Glamsbjergvej 31.

Der er i det forløbne år afholdt to bestyrelsesmøder og flere udvalgsmøder.

Træer Bolbrovej
De nyplantede hjortetaktræer har kostet ca. 1.300 kr. ind- moms pr. stk. Ved generalforsamlingen

sidstå'år blev det besluttet, at foreningen yder et tilskud på 1.000 kr. incl. moms til genplantning af
nye træer i rækken, derflugter med pbstXasseme. Beløbet er ved en fejl ikke anført i referatet fra
gåneralforsamlingen. DettJvil der blive rettet op pa ved denne generalforsamling, således at der i

fremtiden kun vil blive refunderet 1.000 kr- pr- træ.

De nyptantede hjortetaktræer lever ikke op til forventningeme. Formanden har talt med gartneren

om, hvad der er gået galt, og han mener vi lige må se, hvordan de udvikler sig her til foråret.

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

forudsætiing, atlokalpianen b6v ændret ioverensstemmetse hermed. Dette spørgsmålvil blive.

genbehandfåi på næste års generalforsamling, da bestyrelsen først vil se, hvordan de nyplantede

træer former sig.

Hæk oq vejkanter
@hæktogangeogsprøjtetmodukrudtlangsvejkantenångangiforsommeren.

Farve på indganqspartiog carport
blevdetbesluttetatindføjefarvenummerpådengråblånuance,

der s-kal anvendes veå maling af indgangsparti og stolper på carport, iforeningens vedtægter. Det

har imidlertid vist sig vansketlgt at sliaffe dette f;arvenummer. Bestyrelsen har derfor på dette års

generalforsamling forelagrt en ny vedtægtsændring, således at RAl-farven femgår-

Rensning af kloaker
@Engbetalt1200kr.årligttilkommunenforrensningafforeningens18brønde-
Denie 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 vilvære 55 kr- pr- brønd.

Rotteplage
Rottepl-dge" i vores område er blevet drøftet i bestyrelsen, og Nils Hermansen orienterede om

problemåme. En kommende aktivitet for den nye bestyrelse vil være at indhente et skriftligtt tilbud

bå et tættæ projekt for installation af rottespæne i vores kloaknet. Det anslås, at udgiften vil blive

ca. 5.000 kr. pr. parcel.

Snerydning
Snerydning er stadig under den $årige aftale, vi har indgået.



Trafi kdæm pende foranstaltni n ger på Glamsbjerqvej
Kommunen er ikke indstillet på at ændre på de trafikale forhold på Glamsbjergvej. Politiets
målinger viser, at der ikke er graverende fartoverskridelser.

Forenin gens hjem meside
Gert Ryd er blevet færdig med foreningens hjemmeside og kan fortælle mere om dette under
"lndkomne forslag".

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab og budget
Regnskabet er nu gennemgået og godkendt af revisor og underskrevet af bestyrelsen. Det
underskrevne regnskab vil blive udsendt til grundejeme sammen med referat af
generalforsamlingen.

Af tidsmæssige årsager er honorarer endnu ikke udbetalt til bestyrelsen, men beløbet er hensat.
Familien Glamsbjergvej 31 har kun betatt kontingent fortre måneder inden de fraflyftede huset,
som kom på tuangsauktion. Andre skyldige kontingenter er indbetaft.

4. lndkomne forslag
Bestyrelsens forslag om tilføjelse tilvedtægtemes almindelige bestemmelser blev tilrettet således:

Fremover skal den gråblå nuanoe, der anvendes ved maling af indgangsparti og stolper på
carport, være: Kulør 594-5DNCS-420. I Silvan forhandles den gråblå nuance under navnet:
Dyrup dekstrem facademaling 270 skifer (ny recept 2A13). RAL farve 7015.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Farvekoden indskrives i lokalplanen samtidig med notits om træer i postkassemes linie-

Deltageme var positive over for Jan Ghristensens forslaq vedrørende foreningens hjemmeside.
Gert Ryd oplyste imidlertid, at taambyeng.dk nu er opdateret og "i luften", dog har det ikke været
muligt at besffie visse dele af hjemmesiden med kodeord, som besluttet ved sidste års
generalforsamling. Den eneste mulighed i dag er at lægge et kodeord på hele siden. Gert Ryd
foreslog, at vi kører med kodeord på hele siden det kommende år og ser, om problemet kan løses
hen ad vejen. Gert Ryd oplyste også, at når hele siden beslqyttes af kodeord, er det ikke muligt, at
synliggøre formandens e-mail adresse, inden man logger sQ ind med kodeordet.

Spørgsmålet om etablering af "væ9" på hjemmesiden til meningsudveksling blev også drøftet. Rent
teknisk er det ikke muligt i øjeblikket at etablere en sådan funktion.

Generalforsamlingen henstillede til alle grundejere, at de sender oplysning om deres e-mail
adresse og telefonnummer til Gert Ryd, Bolbrove! 44, gert@rld.dk
Til næste års generalforsamling fremsætter bestyrelsen forslag om, at defte indføjes iforeningens
vedtægter.

Kodeordet til hjemmesiden blev oplyst og vil blive udsendt på en særskilt seddelsammen med
referatet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen, at der arbejdes videre med hjemmesiden som
skitseret af Gert Ryd.

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet vil uændret være 800 kr. halvårligt.



6. Valg i henhold til vedtægterne
Efter valg ser bestyrelsen således ud:

Best.medl. Gert RYd 2014-2016
Kasserer Per Tvede Hansen 2013-2015
Best.medlem Nils Hermanse n 2O1 4-2O16

Best.medlem Rasmus Grimm 201 3-201 5
Best.medt. Kasper Mathiesen 2O1 4'2016
Revisor Lene Larsen 2O14-2O16
Best. suppl. Henrik Nielsen 2014-2016

Gert Ryd var positiv overfor at overtage formandsposten. Bestyrelsen konstituerer sig ved et

kommende bestYrelsesmøde.

7. Evt
Som anført ovenfor, ser vi tiden an, hvordan de nyplantede hjortetaktraqer udvikler sig. Bestyrelsen

hår dog indkøbt en penselfyr og en fransk bjergfyl som evt. erstatning for hjortetaktræeme.
penseFyren er plantet ien irukke og kan ses hos lnger Bjamholt, Bolbrovej 40 ved indgangen.

Den fraåske bjergfyr vil blive plantet til venstre for Else Schmidts indgang Ladbyvej 23'

Flere af grundejerne har haft vand i krybekælderen iforbindelse med det kraftige regnvejrfor en

månedsiid sid6n. Gert Ryd harfået oplyst i kommunen, at grundvandet iugtgu område er steget

de seneste år. Der var en del meninger btandt de tilstedeværende om, hvad årsagen kunne være,

og hvad der kunne gøres for at forebygge. Bestyrelsen vil arbejde med dette spørgsmål idet
kommende år.

Den27. november 2014


