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Generalforsamling 25 april 2017

1) Formanden Birgit Philipp bød velkommen og indledte med, at bestyrelsens medlemmer præsenterede

sig selv.

Der blev optalt 14 stemmeberettigede medlemmer.

Birgit Philipp foreslog sig selv som dirigent. Det blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovligt indvarslet.

Peter Bagger Nielsen foresloges som referent. Enstemmigt godkendt.

2) Peter Bagger Nielsen oplæste protokollen for generalforsamlingen d. 26 april 2016. Den blev

enstemmigt godkendt.

3)

Birgit Philipp henviste til den skriftlige udsendte beretning.
Vejreparationer: Der er foretaget gennemgang af vores veje, så de strengt nødvendige reparationer
kan blive gennemført i løbet af foråret. Rent kosmetiske udbedringer bliver ikke foretaget. Der er
foretaget brøndrensning og leveret grus til vinter glatføre bekæmpelse. Vi sparer stadig op til en
gennemgribende vejrenovering om nogle år. De træer der står på firkanten er blevet beskåret i årets
løb.
Klimaanlæg: Nakskovvej er udpeget som skybrudsvej af HOFOR. Det betyder, at vi på et tidspunkt skal
tage stilling til, hvilke foranstaltninger vi ønsker. På nuværende tidspunkt er der stadig visse problemer
med de aftaleudkast, som HOFOR tilbyder, og bestyrelsen har besluttet fortsat at følge udviklingen tæt,
bl.a. gennem GRUNDEJEREN.DK, som er i løbende kontakt med HOFOR.
Dobbelthuse: I de senere år er der sket en stigning i ansøgningerne til Københavns kommune om
tilladelse til at opføre dobbelthuse på grunde, hvor der tidligere har ligget et énfamilieshus.
Tilsyneladende er dette nærmest sat i system af diverse ejendomsmæglere og investorer.
For nyligt forelå der en sådan ansøgning for Knuthenborgvej 11 i vores nabogrundejerforening Nordre
Hanssted. Naboen rettede henvendelse til GRUNDEJEREN.DK v/formanden Birgit Philipp om bistand,
og gennem flere foretræder for Teknik- og Miljøudvalget og ved et samarbejde med Valby Lokaludvalg
lykkedes det at formå kommunen til at give afslag i denne sag.
Kommunen vil inden sommer se på praksis på dette område og har i realiteten standset sagsbehand-
lingen for lignende sager indtil videre.
I den forbindelse har vist sig, at kommunen i 1971, 1982 og 1986 havde givet sig selv bemyndigelse til
at dispensere fra gældende villaservitutter og fra regler om bebyggelsesprocent, når det drejer sig om
dobbelthuse. Disse servitutter bestemmer ofte, at der kun må opføres et 1-familieshus på grunden.
GRUNDEJEREN.DK og Valby Lokaludvalg arbejder nu sammen med de øvrige lokaludvalg i København
nu sammen om at formå borgerrepræsentationspolitikerne til at ophæve disse bemyndigelser, således
at det herefter bliver undtagelsen – og ikke reglen - at der gives dispensation for opførelse af
dobbelthuse i strid med villaservitutter og bebyggeprocent grænser. Der vil blive afholdt et stor-møde
d. 3 maj med deltagelse af repræsentanter for grundejerforeninger i hele København, alle lokaludvalg
og BR-politikerne.
Hanssted skole: Bestyrelsen har et udmærket samarbejde med skolen, GF Nordre Hanssted, GF

Vigerslev Haveforstad og AKB Maribovej med henblik på at søge at løse de trafikale problemer omkring
skolen, og der er fremsendt en ansøgning om en andel i den pulje på 10 mio kr., som for nyligt er blevet
bevilget til projekt ”sikre skoleveje” i Københavns kommune. Fritidsinstitutionerne er desværre ikke
helt så fremkommelige med hensyn til betaling af bidrag til grundejerforeningen. De stå i øjeblikket på,
at de kun vil betale en hvis procentdel af de faktiske vejudgifter, og ikke være med til opsparingen til
fremtidige renoveringer. Vi arbejder ihærdig på at få dem til at rette ind og betale som skolen.
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Tunnel under Vigerslevvej: Undergangen er fornyligt blevet renoveret af elever fra Hanssted skole.
Desværre oplever vi ofte, at personer tager ulovligt ophold i tunnelen. Dette anmelder vi til politiet,
som tager affære, men da der ofte er gentagelser, og da det er vigtigt med en hurtig indgriben, vil det
være udmærket, hvis I også anmelder dette.
Disse ophold gør, at skoleleverne fra den anden side af Vigerslevvej er utrygge ved at benytte tunnelen,
og derved bliver deres skolevej mindre sikker.
Der kan tages kontakt til politiassistent (Din betjent – Sektor Ålholm) Jakob Christensen, Frederiksberg
og Valby Lokalpoliti, telefon 3314 1448, dir.mobil 7258 8296, e-mail: jgc001@politi.dk.

GRUNDEJEREN.DK (FÆLLESFORENINGEN AF GRUNDEJERFORENINGER I KØBENHAVN)
www.grundejeren.dk
Grundejerforeningen Søndre Hanssted er medlem af GRUNDEJEREN.DK, og Birgit Philipp er formand.
Det kan anbefales at gå ind på ovenstående hjemmeside og læse de blade, der er udgivet. Der kan man
finde mange, relevante oplysninger for grundejere.
Grundejeren.dk er stadig aktiv i forhold til Teknik og Miljø Forvaltningen i København med henblik på at
skabe en bedre dialog og derved resultater for grundejere i København, og vi oplever en stadig større
lydhørhed.
Rockerborge: Det udvalg under justitsministeriet, som har haft til opgave at udarbejde love og regler,
som kunne anvendes i forhold til rockerborge i villaområder, har nu løst sin opgave, og der forelægger
en betænkning, hvori gældende ret gennemgås, et lovudkast og vejledninger til såvel politi som
kommune. Birgit Philipp har på vegne GRUNDEJEREN.DK deltaget i dette arbejde. GRUNDEJEREN.DK har
ligeledes deltaget i debatten om ejendomsskattesystemet.

HUSK:

Man må ikke parkere med 2 hjul på fortovet i hele Danmark, og derfor heller ikke på vore veje!

Som grundejer er det din pligt at holde rendestenen og dit vejstykke ren. Det betyder, at du med jævne

Mellemrum (faktisk 1 gang om ugen) skal med kost og skovl, feje rendestene og fjerne blade, grus og

Andet. Det er ikke tilladt at læsse jord eller andet direkte på vejbanen – det skal i container.

Bagkanten (stykket mellem fliser og skel) skal holdes luget, og beplantning i skel skal klippes, således

Som det fremgår af vejledningen på vor portal: www.sdr-hanssted.dk

Husk også at tage hensyn til dine naboer i forårs- og sommermånederne, når du bruger mortordrevne

Redskaber. Vi forsøger på frivillig bassis at formå vore medlemmer til at holde ”fredstid” lørdag og

Søndag eftermiddag fra 12-19 – til fælles gavn og glæde. Det burde vel kunne lade sig gøre at finde

Andre tidspunkter at støje på! Vi vil jo alle gerne kunne nyde vore haver i fred.

Jan Bøje spurgte, om de gule trekanter der tidligere var malet ved vejhjørnerne for at markere 10
meters reglen, kunne blive malet op igen.
BP svarede, at de jo faktisk var ulovlige, men der var nok ingen stor lyst i kommunen til at komme og
male op igen.
Der blev spurgt om der var kontakt til DSB angående de knald der tidvis kom fra banen?
BP svarede, at hun troede problemet var løst. Der havde været en snak med DSB, og de var klar over
problemet, og lovede at de ville gøre noget ved det.
Der var flere teorier om årsagen til problemet, men BP sagde, at så måtte vi jo rette henvendelse igen
til DSB.
Jan Bøje spurgte til om skolen skulle renoveres?
Der blev svaret, at skolen havde fået 72 mill. Kr. men at der endnu ikke var udarbejdet nogle planer.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.
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4) Kasseren Jan Treu henviste til det reviderede udsendte regnskab, og kommenterede kort nogle
enkelte poster.
Foreningens samlede formue i vejfonden og foreningen var ca. 4,8 mill.
Vi har et enkelt medlem som er sendt til inkasso, men det store udestående er institutionerne med ca.
30.000 kr. Vi er i dialog med forvaltningen og er rimelig fortrøstningsfuld.
Ib Rønne spurgte, om det var enestående at vi har Hanssted skole som bidagsyder i foreningen, eller
skete det også andre steder i kommunen?
BP svarede, at skolen i dag betaler det samme ca. i kontingent og vejbidrag som den gjorde før vi delte
det op. Fritidsinstitutionerne var indtil for nogle få år tilbage ikke medlem af grundejerforeningen, og
betalte derfor ikke kontingent eller vejbidrag. Nu er det lykkes os at få dem med i foreningen, og vi
mangler bare at gøre dem begribelig, at de også skal betale vejbidrag.

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

5) Jan Treu henviste til det udsendt budget . BP Bemærkede, at såfremt budgettet blev vedtaget,
så blev også bestyrelsens honorar godkendt.

Der var ingen bemærkninger til budgettet, som herefter blev enstemmigt vedtaget.

6) Bestyrelsens forslag til kontingent er et uforandret kontingent og vejbidrag.

Der var ingen bemærkninger til forslaget, som herefter blev enstemmigt godkendt.

7)

a) Kasserer Jan Treu enstemmigt genvalgt
b) Bestyrelsesmedl. Peter Bagger Nielsen enstemmigt genvalgt
c) Bestyrelsesmedl. Charlotte Pedersen enstemmigt genvalgt
d) Bestyrelsesmedl. Steffen Bøgevig enstemmig genvalgt
e) Bestyrelsessoppleant Jesper Stahl Hein enstemmigt genvalgt
f) Bestyrelsessuppleant Bo Visholm Na. 105 blev foreslået og valgt
g) Revisor Thomas Krogh Ba 10 blev foreslået og valgt
h) revisorsuppleant vacant
i) Et medl. Til at tegne foreningen Peter Bagger Nielsen enstemmig valgt.

8) Evt.

Der er blevet oprettet en facebook gruppe: Hanssted,valby
Der blev snakket om evt. at danne en gruppe der kunne stå for noget socialt samværd.

Der var ikke yderligere, så dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede genf. Afsluttet.

____________________ _____________________________

Dirigent Sekretær


