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Formandsberetning 2020 

 

Som følge af Covid-19 pandemien var det nødvendigt at udsætte den ordinære generalforsamling, som 

skulle have været afholdt inden udgangen af april, til 25. august, og ikke – som det fremgik af Nyhedsbrev 2 

- den 29. september. De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, gav tilsagn om at fortsætte, til ordinær 

generalforsamling kunne afholdes. 

Den forløbne tid har bestyrelsen bl.a. anvendt på at vælge en rådgiver, som kan bringe os igennem den 

tiltrængte vejrenovering. Valget faldt på Thomas Virenfeldt, SPANGGAARD & VIRENFELDT, Skelstedet 2A, 

2950 Vedbæk.  

På nuværende tidspunkt har SPVI gennemgået vores veje, og på hjemmesiden www.sdr-hanssted ligger det 

udarbejdede udbudsmateriale.  

Det er bestyrelsens holdning, at projektet skal gennemføres inden for grundejerforeningens økonomiske 

rammer, således at der ikke bliver tale om lånoptagelse. 

Såfremt generalforsamlingen 2020 godkender bestyrelsens forslag om iværksættelse af gennemgribende 

vejvedligeholdelse, vil SPVI bringe materialet i udbud, formentligt i løbet af september/oktober. I samråd 

med SPVI vil bestyrelsen vælge 1 af tilbuddene, og kort tid herefter vil der blive indkaldt til et 

informationsmøde, hvor der vil blive redegjort for detaljerne i arbejdet. SPVI mener, at en del af arbejdet vil 

kunne gennemføres inden vinteren og resten i det tidlige forår. 

Derudover har vi oplevet stigende gener som følge af langtidsparkerede leasing- og delebiler. Der er ingen 

regler, der forbyder denne type parkering, som den eneste mulige reaktion fra vores side er at indføre 

tidsbegrænset parkering, f.eks. 2 eller 3 timer i dagtimerne.  

Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om parkeringsrestriktioner, vil vi sammen 

med GF Nordre Hanssted ansøge kommunen og politiet herom. Det er slet ikke givet, at vi får tilladelsen. 

Såfremt parkeringsrestriktionerne indføres, vil bestyrelsen indgå aftale med et privat parkeringsselskab, 

som håndhæver restriktionerne uden omkostning for os. Når vi er nået længere i forløbet og kender 

detaljerne i en evt. tilladelse, vil vi naturligvis informere herom. 

Der pågår stadig et stort og tidskrævende arbejde med at udbygge og forbedre vores hjemmeside 

www.sdr-hanssted, hvor bestyrelsen bl.a. med jævne mellemrum vil lægge nyhedsbreve. Det bliver stadig 

vigtigere at I medlemmer tilmelder jer hjemmesiden og vores mailliste mail@sdr-hanssted.dk, så vi har 

mulighed for at holde kontakten. 

 

København, den 18. juli 2020 

Birgit Philipp 

formand 


