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Formanden Birgit Philipp bød velkommen.

1) Da der ikke var kontroverselle ting på programmet, foreslog hun sig selv som dirigent. Der
var ikke andre forslag, så hun blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten takkede for valget, konstaterede generalforsamlingen som lovligt indvarslet og optalte 18
stemmeberettiget medlemmer som fremmødte.

Som mødesekretær foresloges og valgtes Peter Bagger Nielsen

2) Sekretæren oplæste protokollen for generalforsamlingen d. 25 april 2017. Der var ingen
bemærkninger til protokollen, så den blev enstemmigt godkendt.

3) Birgit Philipp henviste der den udsendte skriftlige beretning, og kommenterede kort de
enkelte punkter:

Vejreparationer

Bestyrelsen foretager jævnlig gennemgang af vores veje. Kun de strengt nødvendige reparationer bliver
gennemført. Rent kosmetiske udbedringer bliver ikke foretaget. Der bliver foretaget rensning af
regnvandsbrønde, og i efteråret blev der leveret grus. Vi sparer stadig op til en gennemgribende
vejrenovering om nogle år.
I Nordre Hanssted er de begyndt en mere gennemgribende renovering af vejbane og fortov. De begyndte
med vejbanen i 2012, men fik ikke topslidlaget lagt på dengang. Da vi jo er fælles om Maribovej, skal vi
tage stilling til om vi vil være med. Vi fik for ca. 3 uger siden en invitation til et møde om Maribovej, hvor vi
blev bedt om en underskrift på en fuldmagt. Det var det første, vi havde hørt om deres projekt. Det endte
med, at bestyrelsen gik med til at deltage i udlægning af nyt asfalt og fjernelse af bump men erstattet af
hævede vejbaner i krydsene Banholmvej/Maribovej, Nystedvej/Maribovej og Nakskovvej/Maribovej,. Da
der er mere end 75 meter mellem krydsene bliver det måske nødvendigt af lægge nogle 30 cm chikane-
bump. Vi afstod fra også at få lavet fortov og kantsten i denne omgang, da vi ikke var sikre på, at det ville
passe ind i vores fremtidige planer for resten af vore veje.

Klimaanlæg

Nakskovvej er udpeget som skybrudsvej af HOFOR. Det betyder, at vi på et tidspunkt skal tage stilling til,
hvilke foranstaltninger vi ønsker. Der er stadig intet nyt fra HOFOR om, hvornår dette arbejde påtænkes sat
i værk. Bestyrelsen følger fortsat udviklingen tæt, bl.a. gennem GRUNDEJEREN.DK (Fællesforeningen af
Grundejerforeninger i København), som GSH er medlem af. Vi ved ikke helt hvornår og om det i det hele
taget bliver til noget med ”skybrudsveje”, og om det eventuelt indebærer nedgravning af en afløbsledning
midt i gennem Nakskovvej. Så vi afventer.

Dobbelthuse

I slutningen af 2017 lykkedes det for Grundejeren.dk, i samarbejde med Lokaludvalgene, i særdeleshed
med Valby Lokaludvalg, at formå Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)og Borgerrepræsentationen til at
ophæve de resolutioner, der bemyndigede TMF til nærmest rutinemæssigt at give dispensation fra
bestemmelser i villaservitutter og byggelovgivning til opførelse af dobbelthuse.

Fremover er det hovedreglen, at også byggeri af dobbelthuse skal overholde gældende regler, og at der kun
undtagelsesvis gives dispensation – sådan som det naturligvis bør være.

2017 har været et langt, sejt træk med meget – frivilligt – arbejde for Grundejeren dk, men det resulterede
i EN STOR SEJR for grundejere i København!
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Hanssted skole

Der blev ikke givet bevilling til projektet ”sikre skoleveje” til Hanssted skole. Dette betyder, at de trafikale
problemer omkring skolen i morgen- og eftermiddagstimerne stadig er uløste. Bestyrelsen arbejder videre
med dette.

Københavns Ejendomme (KEJD), som administrerer skolen, har meddelt, at skolen ikke længere skal være
medlem af grundejerforeningen. Derfor bliver skolen kun opkrævet vejbidrag, men ikke kontingent, i lighed
med Fritidscentret, som aldrig har været medlem. Skolen har ellers været medlem lige siden den blev
bygget, idet den første skoleinspektør meldte dem ind, og de har betalt kontingent lige siden. Men nu er
administrationen blevet centraliseret, og Københavns Kommune har et princip, om ikke at være medlem af
lokale grundejerforeninger og ligeledes ikke bidrage til nogen form for opsparing til vejformål. De er blevet
gjort opmærksomme på, at de så skal betale deres andel af vejvedligeholdelsen ved forfald uanset
størrelsen. Vi har ligeledes fremsendt et ønske / krav, om at der tinglyses en servitut på matrikel 614 og
3116 der lyder, hvis en eller begge matrikler overgår til privat eje, så pålægges en pligt til at være medlem
af grundejerforeningen Søndre Hanssted.

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.

HUSK:

Man må ikke parkere med 2 hjul på fortovet i hele Danmark

Man må ikke læsse løs jord af på vejbanen – det skal i container

Man er ansvarlig over for grundejerforeningen for de skader, som man selv eller ens håndværkere
forårsager på fortove og vejbane. Husk derfor f.eks. at sørge for køreplader under containere og tunge
redskaber.

Som grundejer er det din pligt at holde rendestenen og dit stykke af vejbanen ren. Det betyder, at du med
jævne mellemrum (faktisk 1 gang om ugen) skal ud med kost og skovl, feje rendestene og fjerne blade, grus
og andet. Dette har stor betydning for vandets afløb fra vejbanen, som derved holder længere. Hvis der står
lunker på dit vejstykke, ville det også være til alles gavn, hvis du gik ud og fejede vandet ned i
regnvandsbrønden.

Bagkanten (stykket mellem fliser og skel) skal holdes luget, og beplantning i skel skal klippes, således som
det fremgår af vejledningen på vores portal www.sdr-hanssted.dk.

Husk også at tage hensyn til dine naboer, når du bruger motordrevne haveredskaber. Vi forsøger på frivillig
basis at overtale vores medlemmer til at holde ”fredstid” i juni, juli og august, lørdag og søndag
eftermiddage fra kl. 12-19 – ligeledes til alles gavn og glæde. Det burde vel kunne lade sig gøre at finde
andre tidspunkter? Vi skulle jo alle gerne kunne nyde vores haver og få fuld valuta for vores høje
ejendomsskatter  Heldigvis respekterer flere og flere dette … 
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Jan Bøje spurgte hvad der skulle laves på Maribovej.

BP svarede, at vi ikke viste nøjagtigt hvad, men at vi havde godkendt, at der blev lagt det slidlag asfalt som
manglede fra sidste renovering i 2012.

Jan Bøje var bekymret over om lysningen ved kantstenen blev for lille, når der bare blev lagt oven på.

BP Vi drøftede det med Hartvig, der styrer deres entreprenører, om det vil blive et problem. Lysningen er i
forvejen flere steder for lille, så det bliver jo ikke bedre, men m.h.t. nedløbsbrønde, så kunne man nu lave
dem, så de fulgte de bevægelser, der måtte opstå p.gr.a. f. eks. Frost/tø og lignende.

Der udspandt sig en længere diskussion, om det betimelige i at bestyrelsen var gået med til Ndr. Hanssteds
Maribovej-projekt, og faren for at det ikke holder særligt længe. BP tilbød at tage fornyet kontakt til Hartvig
for at få en detaljeret beskrivelse af, hvad der skulle udføres, og derefter melde tilbage.

Ib Rønne mente at vide, at Ndr. H. vi lave parkering skiftevis i højre og venstre side, for at tvinge til
slalomkørsel, og dermed nedsætte farten.

Na. 133 spurgte, hvad Hofor havde tænkt sig.

BP svarede, at det jo ikke var helt sikkert. Hofor er startet med at lave klimaveje på private fællesveje, men
endnu ikke på offentlige veje. Rygtevis forlyder det at, de også vil tage fat på ”skybrudsveje”, og igen her
måske starte på de private veje. Det kan indebære, at der f.eks. skal graves en afløbsledning ned i
Nakskovvej. Hvordan de så vil komme videre til opsamlingsbassinet ved Vigerslevparken, svæver i det
uvisse.

Herefter blev beretningen sat til afstemning. Den blev enstemmigt godkendt.

4) Jan Treu henviste til det udsendte reviderede regnskab. Der var en stor debitorbeholdning
pr. 31/12. Det var hovedsagelig Københavns kommune der manglede at indbetale. Det er nu bragt i orden.
Foreningens formue pr. 31/12-17 var 5.386.627.19 kr. Der er et stykke vej op endnu før vi har tilstrækkelig
med midler til at gennemføre en total renovering af vejene.

John Arentoft spurgte hvordan man fik en positiv renteindtægt i dagens Danmark.

Jan Treu sagde, at ihærdigt arbejde og erfaring i at arbejde med banker til hverdag kan bringe resultater.
Han mente i øvrigt, at vi nok burde have et par banker mere indover, for at sprede risikoen lidt.

Flemming Preuthum, Nystedvej 49 A, spurgte til hvad de 164.000 kr. til vejreparation var gået til. Han

mente ikke at kunne se, at der var lavet særligt meget.

Bestyrelsen ved Ib Vilhelmsen og andre går rundt et par gange om året. De noterer alle de skader på fortov,

kantsten og vejbane der har behov for at repareres. Herefter sender brolæggeren et specificeret tilbud. Så

der bliver holdt hånd i hanke med hvad der laves og til hvilken pris. Flemming blev tilbudt at gå med på

vejvandring næste gang, og det ville han gerne.

Jes Budde foreslog, at vi gjorde vore hjørner lidt mere flade og opbyggede dem med brosten, så de bedre
kunne modstå at blive overkørt af tunge biler.

Herefter blev regnskabet sat til afstemning. Det blev enstemmigt godkendt.

5) Der blev henvist til det udsendt budget, idet der samtidigt blev gjort opmærksom på, at
såfremt man vedtog budgettet, så havde man også godkendt bestyrelseshonoraret.
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Der var ingen bemærkninger, så budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

6) Bestyrelsen foreslog uændret kontingent.

Der var ingen bemærkninger, så forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7)a) Formand Birgit Philipp genopstillede og blev enstemmigt valgt

b) Næstformand Ib Vilhelmsen genopstillede og blev enstemmigt genvalgt

c) Best Medl. Vakant

d) Best. Suppl. Jesper Stahl Heins genvalgt

e) Revisor Ib Rønne genopstillet og valgt

f) revisor suppl. Vakant.

g) Et medl. til at tegne foreningen Peter Bagger Nielsen genvalgt.

8) Der blev spurgt, om der var sket noget med de brag, der ofte kom fra forbikørende tog?
BP havde henvendt sig til DSB, som godt kendte til problemet, og lovede at gøre noget ved det, og rette
henvendelse en gang til. Problemet eksisterer åbenbart stadigt.
John Arentoft mente at vide, at det skyldes, at der ud for Vigerslev station sker et faseskift i strømtilførslen.
Der skal den enkelte togfører aktivere et håndtag ved passage. Hvis de glemmer det, så opstår lysglimtet og
braget. Det høres ikke inde i toget, så måske er det derfor at det glemmes.

Jan Bøje spurgte, om man kunne rette henvendelse til DSB om belysningen ved Danshøj Station eller
rettere manglende belysning.
BP. Sagde at hun hvert år har henvendt sig til DSB for at få dem til at få lys i de forskellige lamper.
Ib Rønne fortalte, at han havde talt med nogle mænd der skulle reparere lamperne, og de fortalte, at de
havde opdaget, at den lampe der aldrig var lys i, ikke havde nogen ledning i.

Jan Bøje bad om, at der i anbefalingen til vore medlemmer om vedligehold af fortov, udover fjernelse af
jord og blade etc., også stod fjernelse af sne fra kantstenen og få det lagt op på fortovet evt. helt ind ved
hækken.

Sofus Na. 133 ville oprette en Facebook gruppe Søndre Hanssted.

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

______________________________ ____________________________________

Dirigent Sekretær


