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HAREVÆNGET
Til medlemmerne af
GF Harevænget

Dragør 20. Juni 2008

Referat fra Generalforsamling 2008
Foreningens ordinære generalforsamling
blev afholdt mandag den 28. april
i Hollænderhallens mødelokale klokken 19.30
1.

Indledning

Som indledning havde vi Henning Sørensen fra Dragør lokal arkiv som præsenterede arkivets
arbejde. Henning gjorde opmærksom på at vi i dag ved mere om ’gamle dage’ end vi ved om
nutiden, og han opfordrede os alle til at indsamle materiale fra den nyere historie. På Kort og
Matrikelstyrelsens hjemmeside kan man sammenligne kort fra gamle dage med nutidens kort.
http://www.kms.dk/Sepaakort/
Henning’s blog om livet på arkivet http://dragoerhistorie.blogspot.com/

2.

Valg af dirigent

Ingvar Thomsen blev foreslået og blev valgt til dirigent. Ingvar takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 21 parceller var repræsenteret.

3.

Beretning

a. Formand
2007 var et stille år i GF Harevænget, der er siden sidste generalforsamling afholdt 3 bestyrelses møder. 1
møde; opfølgning på generalforsamlingen sidste år, andet omkring planlægning af tøndeslagning og sidst
forberedelse af generalforsamling 2008.
Fastelavn 2007 blev afholdt uge 7, hvor 48 voksne og 16 børn deltog
Vejvedligehold, Harevænget står ikke for tur de første mange år. Enkelte sideveje, Spættevænget og
Spurvevænget, vil blive vedligeholdt allerede om 2 – 3 år. Et hul under udvikling ved en kloak blev dog straks
udbedret ved henvendelse.
Det er ikke lykkedes at få respons fra kommunen omkring udskiftning af lygtepæle på Harevænget, vi vil
fortsat følge op på dette.
Som opfølgning på generalforsamlingen sidste år, har vi fået Nabohjælp mærkater fra det
kriminalpræventive råd, som vil blive uddelt sammen med referatet.
De trafikale forhold på første del af Harevænget er under tiden kaotiske, herom mere under
forslag.
Sagen om vængekvarterets trafiksaneringsplan er foreløbig sat i stå fra kommunens side, idet man
ikke er vendt tilbage med de oplysninger man har lovet.
Vi har deltaget i Sammenslutningen af grundejerforeninger i Dragør SGD to møder. Som et nyt tiltag har vi
fået lov til at offentliggøre alle referaterne på vores hjemmeside.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

b. Kasserer
Kassereren fremlagde regnskabet samt kassebog for starten af 2008.
Snerydning var, som det fremgår af regnskabet, igen i år en mindre udgift.
Regnskabet blev herefter godkendt.
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Valg til bestyrelsen
a.
b.
c.
d.
e.

5.

Kasserer Tonny Bengtsson blev genvalgt
Næstformand Poul Holm blev genvalgt
Valg af bestyrelsessuppleant, Andreas Dabrowski blev genvalgt.
Valg af revisorer, Uve Heuck blev valgt og Asger Djørup blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant, Margot Nielsen blev valgt

Indkomne forslag

Jeanet fremlagde forslaget, fra bestyrelsen omkring at vi laver en kraftig opfølgning på trafikforholdene på
første del af Harevænget. Problematikkerne er:
- Hurtigkørende trafik ad Harevænget mellem Mågevænget og Møllevej
- Området bruges til heldagsparkering, for folk til bus og daginstitutioner
- Mange biler i forbindelse med aflevering af børn til institutioner.
- Harevænget er skolevej og de dårlige forhold skaber farlige situationer for skolebørnene
- Parkering foran indkørsel til skole sti og tunnel
- Bilerne chikanerer fodgængerne ved at parkere på fortovene.
Vi må have kommunen til at etablere hastigheds begrænsende foranstaltninger i området nu, uafhængig af
hvordan det går med vængekvarterets trafiksaneringsplan. Desuden må Kommunen sørge for ordnede forhold
omkring parkering på skolevejen og ved institutioner.
Forslaget blev vedtaget, 20 stemte for 1 undlod at stemme.
6.

Fastsættelse af kontingent.
a.

Bestyrelsen foreslog 200.- kr. Forslaget blev vedtaget

7.
Eventuelt.
En foreslog at vi genoptager traditionen med en årlig vejfest. Bestyrelsen havde en ringe respons på de sidste indkaldelser
til vejfester, og havde besluttet ikke at forsøge igen, men vi vil gerne genoptage traditionen, hvis vi får nok
tilkendegivelser for deltagelse. Alle der er interesseret bedes melde tilbage til bestyrelsen.

Der var et lille traktement efter generalforsamlingen.
Referent: Mikael Hauschultz
Sumpen fra 1800 tallet senere kaldet Mølledal
hvor nu Harevænget ligger;
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