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Referat af generalforsamlingen søndag den 27. august 2017, kl. 10:30.  
 

Generalforsamlingen blev for igen i år afholdt i festteltet på Ætnavej. Der var over 30 

fremmødte.  

Dagsorden jf. foreningens vedtægter § 4.  

  

Pkt. a: Valg af dirigent og referent  

Dirigent:  Luganovej 14 

Referent: Rialtovej 10 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til 

vedtægterne. 

  

Pkt. b: Sekretærens beretning for det forgangne år 

I fravær af formanden og sekretæren fremlægger kasserer Rialtovej 9 beretningen.  

De nye i grundejerforeningen blev budt velkommen. 

Orientering om hjemmeside, hvor der kan hentes mange oplysninger og opfordring til 

at tilmelde sig nyhedsbrev. Desuden er der en stor aktivitet på FB, for de som er med 

der. 

Der orienteres om grundejerforeningen jf. at vores veje er private fællesveje og vi har 

forpligtigelse til at vedligeholde dem. Derfor er der stiftet en vejfond, som har til 

formål at sikre midler til at vedligeholde vores veje og fortove.  

I det forgangne år er er blevet klippet vejtræer, primært kastanjerne på Rialtovej, som 

trængte gevaldigt. Enkelte træer er blevet erstattet.  

Planer for det kommende år er at klippe rønnetræerne på Ætnavej, Rubikonvej og 

Luganovej. De tænkes klippet tilbage til første styningspunkt for at bedre belysningen 

på veje og fortove. 

Vi har fået ny vejbelysning, som giver mindre lys end det tidligere, hvorfor alle 

grundejere opfordres til at klippe træer og buske på egen grund, så det ikke hæmmer 

belysningen på veje og fortove. 

Vi er blevet inddraget i parkeringszone defineret af kommunen. Dette er primært for at 

mindske langtidsparkering grundet lufthavnen i området omkring Lergravsparken 

metrostation. Begrænsningen er 3 timers parkering hverdage mellem 08-19. Det har 

stort set fjernet langtidsparkering, men der er fortsat daglige problemer med fremmed 
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parkering især på Rialtovej ud mod Kastrupvej, fordi nogle i det nærliggende område 

parkerer allerede fra sen eftermiddag. Rialtovej 9 fremfører, at vi måske ville have haft 

større fordel af 1 times begrænsning. Der orienteres om, at man skal huske at forny sin 

parkeringslicens, ellers risikerer man bøde (og det forlyder, at der kan være flere 

kasketter i området for tidspunktet omkring fornyelse!).  

Husk ligeledes at sætte parkeringsskiven korrekt, hvis man ikke har licens.  

Det er fortsat et problem med gæsteparkering og gæstelicens – kommunen giver ikke 

mange muligheder og er meget lidt fleksibel. 

Adskillige fremmødte bidrog livligt til dette punkt med egne erfaringer, frustrationer og 

overvejelser om mulige løsninger.  

Det afstedkom et udvalg bestående af bl.a. Rubikonvej 1 og Luganovej 5, der vil 

arbejde videre med løsningsforslag, som kan præsenteres for kommunen. Udvalget vil 

levere deres arbejde til bestyrelsen. 

 

Herefter blev beretningen godtaget. 

 

Pkt. c Regnskab for det forløbne regnskabsår med revisorernes påtegning fremlægges af 

kasserer eller næstformand til godkendelse 

Regnskabet fremlægges af kasserer Rialtovej 9 jf. det udsendte. 

Der har især været udgifter til vedligehold beskæring af vejtræer. 

Det fremkom, at Rubikonvej 6 har fået repareret en vejbrønd grundet rotter. De har 

selv betalt regningen, da de selv havde anmeldt det til kommunen. Men da det er en 

vejbrønd, skal det betales af grundejerforeningen – så husk at orientere foreningen, 

når der er lignende problemer med vejbrønde.  

Egen kloaktilførsel står man selv for, hvis der er problemer, men vær opmærksom på 

om NCC evt. har skudt rør igennem kloakrør, da de nedgravede luftledningerne. 

Regnskabet for forening og vejfond godkendes. 

 

Pkt. d Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår med forslag om kontingentets 

størrelse, samt kassererens honorar. 

Kasserer Rialtovej 9 fremlægger budgettet. 

Der foreslås en overførsel fra grundejerforeningen til vejfonden på 175.000kr. mhp. At 

sikre midler til forventede fremtidige store udgifter til vejvedligeholdelse. Der arbejdes 
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i bestyrelsen på at undersøge mulige projekter til mere langsigtet plan jf. bilag til pkt. 

g. 

Endeligt projekt vil blive fremlagt til godkendelse i foreningen inden igangsættelse. 

Ellers ingen større ændringer i budgettet. 

Kontingent og vejfondsbidrag foreslås uændret med hhv. 1.400 kr. pr parcel og 1.000 

kr. pr enkeltparcel. Vejfondsbidraget for de 7 dobbeltparceller er 2.000 kr.  

Kassererens honorar på 5 % af det budgetterede kontingent foreslås uændret. 

  

Budgetterne for forening og vejfond, herunder kontingent og vejfondsbidrag samt 

kassererens honorar godkendes.  

  

Pkt. e Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling.  

 

Pkt. f Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til foreningens vedtægter 

Både formand Rubikonvej 4 og næstformand/sekretær Luganovej 19 har beklageligvis 

måttet trække sig fra bestyrelsen efter mange års indsats. Efter ønske fra de 

fremmødte rykkes punkt til efter pkt. g og gennemgang af de udsendte bilag vedr. 

omfattende vejvedligeholdelse og fibernet.  

I god stemning opfordredes adskillige fremmødte til at opstille til bestyrelsen.  

Det blev ikke muligt at finde en kandidat til formandsposten her og nu. 

Bestyrelsen vælges med følgende medlemmer og aftale om at fordele 

arbejdsopgaverne hurtigst muligt: 

 

Formand: vacant 

Næstformand/sekretær Kasper Johansen (nyvalgt), Rialtovej 2 

Kasserer (genvalg), Rialtovej 9, 1. 

1. Bestyrelsesmedlem (genvalg), Rialtoivej 10, 1. 

2. Bestyrelsesmedlem, Rubikonvej 5 

Bestyrelsesmedlem, Rialtovej 21, st. 
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1. suppleant:, Rialtovej 10, 2. 

2. Suppleant: vacant 

Revisorer: 

1. revisor: (genvalg), Rialtovej 18 

2. Revisor: vacant 

Revisorsuppleant: (genvalgt), Luganovej 12 

 

Der blev fremsat forslag om at udarbejde forslag til vedtægtsændring til næste 

generalforsamling vedr. bestyrelsens konstituering. 

  

Pkt. g Eventuelt 

(Den annoncerede orientering om de forestående vej-arbejder mv. blev fremlagt i 

forbindelse med valg af bestyrelse) 

Bestyrelsesmedlem Rubikonvej 5 fremlagde overvejelser og muligheder for 

vejvedligeholdelse af vejene jf. fremsendte bilag.  

Vores veje er meget slidte og der er foretaget mange løbende reparationer. Der er 

udarbejdet rapport med mulige mere langsigtede løsninger fra Teknologisk Institut. 

Det er et omfattende projekt, der også indbefatter opretning af kantstene, hævning af 

vejbrønde og afløb. 

Desuden er der taget kontakt til kommunen og HOFOR om muligheden for klimabede, 

som det er etableret på bl.a. Sixtusvej. Der afventes svar fra kommunen. 

I den forbindelse nævnes at flere parceller i foreningen har meget forurenet jord. 

Rialtovej 9 fremlagde forslag, der er knyttet til ovenstående projekt for 

vejvedligeholdelse, om etablering af fibernet. Der har været kontakt med 

sundbynet.dk. Det ville være oplagt at knytte det til ovenstående mhp. nedgravning af 

rør til at indlægge fibernet, når der alligevel graves. 

I tillæg til ovenstående arbejder bestyrelsen på at få tinglyst medlemskab af 

grundejerforeningen bl.a. for at sikre kontingentopkrævning og finansiering af 

vedligehold. 

Budget for ovenstående er estimeret til ca 1.7 mill + tillægspris for selve indlægning af 

fibernet. 

Fra de fremmødte var der mange betragtninger og kommentarer vedr. ovenstående. 
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Mht. vejvedligeholdelse fremkom forslag om at arbejde mod andre løsninger som fx 

permeable belægninger (fx delvis græs/asfalt) mhp. at modvirke fremtidige 

oversvømmelser. Ætnavej 6(?), Luganovej 5 m.fl. vil gerne arbejde videre med det og 

udfærdige et inspirationskatalog til bestyrelsen. 

Mht. fibernet var der indvendinger om at det nok vil være en forældet løsning 

sammenlignet med evt. trådløse løsninger. Der fremkom forslag om opstilling af 

master til trådløs dækning, men indvending mod det, idet man så ikke kan fravælge at 

være udsat for signalerne.  

Endvidere fremførte Luganovej 12, at det aktuelt er blevet væsentligt dyrere at skulle 

anvende entreprenør grundet konjunkturerne. 

 

 

Herefter blev forsamlingen hævet i god ro og roden. 


