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Til medlemmerne af                       Dragør 26. Maj 2006 
GF Harevænget 

 
Referat fra Generalforsamling 2006 

Foreningens ordinære generalforsamling 
Blev afholdt torsdag den 27. april 

i Hollænderhallens mødelokale klokken 19.30 
 
 
1. Indledning 
Som indledning så vi i år 10 små film fra gamle dage på Amager. 
 
2. Valg af dirigent 
Preben Henningsen blev foreslået, og blev valgt som dirigent, Preben takkede for valget, og konstaterede, 
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 21 parceller var repræsenteret, i alt 35 var mødt op. 
 
Generalforsamlingen blev kort suspenderet for at mindes 3 medlemmer som gik bort i det forløbne år, æret 
være deres minde. 
Herefter blev generalforsamlingen genoptaget. 
 
3. Beretning 

a. Formand 
Der er i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der er arbejdet med følgende emner: 
- Der blev planlagt vejfest til 6/6 05, men senere viste det sig at vejfesten måtte aflyses grundet 
 manglende tilslutning. 
- Vi har deltaget i delegeretmøde og efterårs møde i Sammenslutningen af grundejerforeninger i 
 Dragør. Kurt Mathisen forlod bestyrelsen i sammenslutningen, og Mikael blev valgt her som suppleant. 
- Det blev besluttet at oprette en hjemmeside for foreningen. 3/3 06 gik www.gfharevaenget.dk i 
 luften. Da vi selv har lavet siden, har udgifterne være meget begrænsede. 
- Der har fra andre grundejerforeninger i området været interesse for at sammenslutte flere i en stor 
forening. Det fremlagte forslag ville betyde en opdeling af vores forening. Vi havde møde med de andre 
foreninger 28/9 05, hvor vi fremhævede vores holdning om, at vi ikke var interesseret i en 
sammenlægning/opsplitning, men gerne et bedre samarbejde, og at dette kunne foregå gennem 
samenslutningen, som vi jo også var medlem i. 
- Der er afholdt tøndeslagning 28/2 06, 55 voksne og 24 børn deltog. I år havde vi 3 tønder, og 
 efterfølgende boller, kakao og rom. 
- Kommunen har i det forløbne år renoveret asfalt på de sydlige fortove. 
 Formandens beretning blev herefter godkendt 
 

b. Kasserer 
 Kassereren fremlagde regnskabet samt kassebog for starten af 06.. 
- Snerydning var, som det fremgår af regnskabet, foreningens helt store udgift. 
 Ingen kommentarer til regnskabet, 
 Regnskabet blev herefter godkendt. 
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4. Valg til bestyrelsen 
a. Kasserer, Tonny Bengtsson blev genvalgt 
b. Næstformand, Poul Holm blev genvalgt 
c. Valg af bestyrelsessuppleant, Thomas Nielsen var ikke tilstede, men blev genvalg. 
d. Valg af revisorer, Uve Heuck & Margot Nielsen blev valgt 
e. Valg af revisorsuppleant, Asger Djørup blev valgt 

 
5. Indkomne forslag 

a. Det foreslås at kassererens og formandens samlede honorar forhøjes fra 1200 til 2000 
kr. Forslaget blev vedtaget. 

 
6. Fastsættelse af kontingent. 

a. Bestyrelsen foreslog 400.- kr., grundet store udgifter til snerydning, og evt. forhøjelse af 
prisen for næste sæson, grundet de højere brændstofpriser. Forslaget blev vedtaget. 

 
7. Eventuelt. 
- Der var forslag om at sløjfe vejspærringen på Harevænget. Dette medførte en del diskussion. Det 
blev også foreslået at man kunne flytte spærringen til den anden side af Mågevænget så den kunne 
afhjælpe problemerne med gennemkørende trafik fra Mågevænget til Møllevej. Bestyrelsen blev 
opfordret til at kikke på problematikken. 
- Det blev foreslået at ordningen med tilskud til etablering af flisegange på stikvejene, blev forlænget 
med 1 år yderligere. Bestyrelsen vil forlænge fristen med 1 år. Ordningen kan ses på hjemmesiden. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet. 
 
Der er d. 18 maj modtaget et brev fra Dragør kommune vedr. mulig trafiksanering i sydstrandens 
vængekvarter, og kommunen indkalder en repræsentant fra hver af de berørte grundejerforeninger til et 
møde d. 29 maj kl 15 00, hvor vi naturligvis vil deltage.  
 
Der var et lille traktement efter generalforsamlingen. 
 
Har du problemer med kloakken, kan følgende udstyr lånes hos formanden:  
 
    
 
 
  


