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Grundejerforeningen

HAREVÆNGET
Til medlemmerne af
GF Harevænget

Dragør 1. Okt 2007

Referat fra Generalforsamling 2007
Foreningens ordinære generalforsamling
blev afholdt torsdag den 24. april
i Hollænderhallens mødelokale klokken 19.30
1.

Indledning

Som indledning så vi i år 3 små film fra gamle dage fra København: Københavns badeanstalter, bilerne
indtager byen, og København får vokseværk.

2.

Valg af dirigent

Preben Henningsen blev foreslået og blev valgt til dirigent. Preben takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 17 parceller var repræsenteret.
Generalforsamlingen blev kort suspenderet for at mindes 1 medlem som gik bort i det forløbne år.
Herefter blev generalforsamlingen genoptaget.

3.

Beretning

a. Formand
Der er i det forløbne år afholdt 2 bestyrelsesmøder. Årets store sag har været møde med kommunen angående
trafiksanering af vængekvarteret. Der er på vores hjemmeside samlet links til sagens akter, som blev
gennemgået i beretningen:
17/5 2006 modtages brev fra kommunen med indkaldelse til trafiksaneringsmøde.
24/5 2006 1. bestyrelsesmøde, hvor vi udarbejder en liste med argumenter til trafiksaneringen.
Foreningens holdning er, at kommunen må bekoste de nødvendige trafikregulerende foranstaltninger, og at en
åbning mod Hartkornsvej ikke er acceptabel, da det vil skabe meget tværgående trafik i hele området.
Den 18/5 2006 afholdes delegeretmøde i ”Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Dragør kommune”
SGD, hvor trafiksaneringen også drøftes mellem de forskellige grundejerforeninger.
29/5 2006 Møde med kommunen omkring trafiksanering, som munder ud i, at kommunen vil vende tilbage i
efteråret 2006 med yderligere oplysninger omkring mulige udformninger af trafiksaneringen samt økonomi. GF
Harevænget kan glæde sig over, at åbningen mod Hartkornsvej foreløbig tages af bordet.
Siden mødet i foråret 2006 er der ikke sket videre i sagen, da kommunens budget er yderst begrænset til både
vedligehold, men så sandelig også nye projekter inden for trafiksanering.
Ved delegeretmødet i SGD behandlede vi yderligere:
- Vejvedligeholdelse, 18 veje er i kritisk stand, herunder Harevænget.
- Lufthavnen – nogle selskaber har fået bøder for overtrædelser af støjgrænser.
- Sammenlægning af grundejerforeninger, nogle meget små foreninger kunne være interesserede.
- Nogle veje kunne være i bedre stand, hvis grundejerne gjorde mere ud af vedligeholdelsen
- Tonny valgt som revisor
Den 7/11 2006 deltog vi i efterårsmøde i SGD med Allan Holst, som fremlagde forslag til ændringer i bl.a.
skolestruktur.
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Den 22/11 2006 tegner vi kontrakt om snerydning hos F.K. Brolægning 2006-2008, prisen er uændret fra sidste
runde to år tidligere 12 -15 kr. pr. parcel pr. gang
16/1 2007 2. bestyrelsesmøde: Planlægning af Fastelavn og bestilling af lokale til generalforsamling.
Den 18/2 2007 afholder vi Fastelavn, hvor 48 voksne og 16 børn deltager. Fremmødet var lidt mindre end
andre år, da Fastelavnen faldt sammen med skolernes vinterferie. Billederne kan ses på vores hjemmeside.
19/4 2007 En beboer på Harevænget advarer mod indbrud i og hærværk mod biler. Hvis man ser mistænkelige
biler eller personer i området, vil det være en god ide at kontakte Tårnby Politi, som samler oplysningerne
sammen. Links til det kriminal præventive tiltag findes på hjemmesiden.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

b. Kasserer
Kassereren fremlagde regnskabet samt kassebog for starten af 07.
- Snerydning var, som det fremgår af regnskabet, i år en mindre udgift.
Der var en enkelt mindre bemærkning til beregningen af fastelavns-indtægter, men det samlede beløb var
korrekt.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Valg til bestyrelsen
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Formand, Mikael Hauschultz blev genvalgt
Bestyrelsesmedlemmer Inge Zelander og Jeanet Barth blev genvalgt
Valg af bestyrelsessuppleant, Andreas Dabrowski blev Valg.
Valg af revisorer, Margot Nielsen og Asger Djørup blev valgt
Valg af revisorsuppleant, Uve Heuck blev valgt

Indkomne forslag
a. Der var ikke indkommet nogen forslag.

6.

Fastsættelse af kontingent.
a. Bestyrelsen foreslog 0.- kr. grundet beskedne udgifter til snerydning samt en passende
kassebeholdning til imødegåelse af udgifter. Et forslag med at opkræve kontingent igen i år
blev ikke støttet. Forslaget med 0 kr. blev vedtaget.

7.

Eventuelt.

Nogle af lysmasterne er i dårlig stand, bestyrelsen blev opfordret til at henvende sig til kommunen.
Kurt Mathisen opfordrede til, at man etablerer alarmsystemer, som ringer til naboer via telefon.
Der var et lille traktement efter generalforsamlingen.
Referent: Mikael Hauschultz

Et udpluk af indholdet på hjemmesiden;
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